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Zakon o Družbi za avtoceste v Republiki
Sloveniji (ZDARS-1)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr‑
vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o Družbi za avtoceste
v Republiki Sloveniji (ZDARS-1)
Razglašam Zakon o Družbi za avtoceste v Republiki
Sloveniji (ZDARS‑1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 23. novembra 2010.
Št. 003‑02‑10/2010‑12
Ljubljana, dne 1. decembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O DRUŽBI ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI
SLOVENIJI (ZDARS-1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon določa status Družbe za avtoceste v Republiki
Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: DARS), pogoje, po katerih
DARS izvaja naloge prostorskega načrtovanja, umeščanja
v prostor in pridobivanja zemljišč ter gradnjo, upravljanje in
vzdrževanje avtocest v skladu z zakoni, drugimi predpisi in
pogodbami, sklenjenimi na podlagi zakona, ter stvarnopravna
razmerja v zvezi z avtocestami.
2. člen
(status DARS)
DARS ima status gospodarske družbe po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe. Edini ustanovitelj DARS je Republika
Slovenija.
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3. člen
(opredelitev pojmov)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo
naslednji pomen:
1. avtocestni odsek je del avtoceste, kot je določen v
nacionalnem programu, ki ureja izgradnjo avtocest;
2. avtocesta je avtocesta ali hitra cesta, kot je določena v
zakonu, ki ureja javne ceste. Za hitro cesto se po tem zakonu
šteje tudi druga državna cesta, ki je bila v nacionalnem pro‑
gramu, ki ureja izgradnjo avtocest, načrtovana kot hitra cesta,
ne glede na to, ali izpolnjuje vse zahteve poznejših tehničnih
predpisov za hitre ceste;
3. avtocesta kot objekt je avtocesta z vsemi pripadajočimi
cestnimi objekti in napravami ter ureditvami, ki se po zakonu,
ki ureja javne ceste, štejejo za njen del, vključno z nadvozi in
podvozi, razen zemljišč, po katerih poteka, ter objektov in na‑
prav iz prve in druge alineje 14. člena tega zakona;
4. gradnja avtocestnega odseka je projektiranje ter izvajanje
gradbenih in drugih del za izgradnjo novega avtocestnega odseka,
z vsemi njegovimi sestavnimi deli ter drugimi objekti in napravami,
ki so po projektni dokumentaciji vključeni v izvedbo gradnje.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, katerih pomen ni do‑
ločen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga določajo
predpisi s področja cest, urejanja prostora, graditve objektov
ter drugi predpisi.
II. NALOGE DARS
4. člen
(naloge v zvezi z aktivnostmi pred izvajanjem
gradnje avtocest)
DARS opravlja v imenu in za račun Republike Slovenije
posamezne naloge v zvezi s prostorskim načrtovanjem in ume‑
ščanjem avtocest v prostor ter naloge v zvezi s pridobivanjem
nepremičnin za potrebe gradnje avtocest.
5. člen
(gradnja avtocest)
(1) DARS izvaja gradnjo avtocest v svojem imenu in za svoj
račun v okviru koncesije gradenj v skladu z zakonom, ki ureja
javno‑zasebno partnerstvo, kolikor ta zakon ne določa drugače.
(2) Za gradnjo avtocestnih odsekov se uporablja model
lastninske pravice zgradi – upravljaj – prenesi (BOT).
6. člen
(nacionalni program o izgradnji avtocest)
(1) DARS opravlja naloge iz 4. in 5. člena tega zakona v
skladu z nacionalnim programom, ki ureja izgradnjo avtocest, in
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v katerem so posamezni avtocestni odseki določeni z začetno
in končno točko, roki za njihovo predajo v promet ter s predvi‑
denimi investicijskimi vrednostmi.
(2) DARS opravlja naloge iz 4. in 5. člena tega zakona
za tiste avtocestne odseke, za katere pridobi naročilo ali kon‑
cesijo, ob upoštevanju predpisov, ki urejajo javno naročanje in
javno‑zasebno partnerstvo.
(3) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
vlada) enkrat letno poroča Državnemu zboru o izvajanju naci‑
onalnega programa.
7. člen
(pogodba o naročilu)
(1) Republika Slovenija sklene z DARS pogodbo, s katero
pogodbeni stranki uredita medsebojne pravice in obveznosti v
zvezi z izvajanjem nalog iz 4. člena tega zakona, zlasti glede:
– višine nadomestila za opravljanje storitev;
– načina in rokov za zagotavljanje finančnih sredstev za
izvajanje nalog;
– načina in oblike nadzora, ki ga izvaja Republika Slove‑
nija v zvezi z izvajanjem pogodbenih obveznosti, zlasti porabe
sredstev ter kvalitete in pravočasnosti izvajanja nalog.
(2) Pogodba o naročilu se sklene za čas trajanja izgradnje
avtocest, oziroma za obdobje odplačevanja obveznosti iz kre‑
ditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih
v ta namen, če je to obdobje daljše od obdobja izgradnje avto‑
cest. Tako sklenjena pogodba velja za vse avtocestne odseke,
za katere DARS izvaja naloge iz 4. člena tega zakona.
8. člen
(koncesijska pogodba za gradnjo avtocestnega odseka)
(1) Koncesijsko razmerje med Republiko Slovenijo in
DARS nastane s sklenitvijo koncesijske pogodbe za gradnjo
posameznega avtocestnega odseka.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka pogodbeni stranki
uredita:
– medsebojne pravice in obveznosti v času trajanja gra‑
dnje avtocestnega odseka, zlasti vprašanja rokov in kvalitete
gradnje, ki niso urejena z drugimi predpisi;
– pravice in obveznosti v zvezi z upravljanjem in vzdrže‑
vanjem avtocest;
– način in obliko nadzora, ki ga izvaja Republika Slove‑
nija kot koncedent, zlasti glede kvalitete in rokov pri izvajanju
gradnje, stanja in opremljenosti avtocestnega odseka ter upra‑
vljanja;
– sankcije za kršitev predpisov o gradnji, upravljanju ali
vzdrževanju;
– vsa druga vprašanja v zvezi z izvajanjem koncesije.
(3) Koncesijska pogodba za gradnjo avtocestnega od‑
seka se sklene za čas, ki omogoča odplačilo vseh obveznosti
iz kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma
izdanih za gradnjo tega avtocestnega odseka, vendar najdlje
za obdobje 50 let.
(4) Ob sklenitvi koncesijske pogodbe iz prvega odstavka
tega člena Republika Slovenija ustanovi v korist DARS stavbno
pravico na zemljiščih, na katerih bo izvajal gradnjo, za obdobje
trajanja koncesijske pogodbe.
(5) Stavbna pravica se na zemljiščih iz prejšnjega odstav‑
ka ustanovi v obsegu, ki v skladu z zakonom, ki ureja ceste,
vključuje vse dele bodočega avtocestnega odseka.
(6) Stavbna pravica je neodplačna. Ob prenehanju stavb‑
ne pravice Republika Slovenija kot lastnik zemljišča imetniku
stavbne pravice ne plača nadomestila.
9. člen
(upravljanje in vzdrževanje avtocest)
(1) DARS upravlja in vzdržuje avtocestne odseke, za ka‑
tere pridobi koncesijo gradnje, od dne, ko je avtocestni odsek
dan v promet, do izteka veljavnosti koncesijske pogodbe.
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(2) Upravljanje avtocest obsega:
a) ustanavljanje služnosti za napeljevanje vodovoda in
kanalizacije, elektronskih komunikacijskih omrežij, električnih
napeljav, plinovodov ter podobnih objektov in naprav javnega
pomena, tako na avtocesti kot objektu kot na zemljišču, na
katerem je ustanovljena stavbna pravica;
b) izvajanje kot javno pooblastilo naslednjih upravnih na‑
log, ki se nanašajo na avtoceste in so določene z zakonom, ki
ureja javne ceste, in na njegovi podlagi izdanimi predpisi:
– nadzor nad prometno ureditvijo na cestah;
– organiziranje obveščanja javnosti o stanju cest in pro‑
meta na njih;
– izdajanje soglasij za gradnjo žičniških naprav nad cesto
ali ob njej;
– izdajanje soglasij za izkoriščanje mineralnih surovin
ob cesti;
– izdajanje soglasij za izvajanje del zunaj varovalnega
pasu ceste;
– izdajanje soglasij za izvajanje del v območju ceste, ki bi
lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali pove‑
čala stroške njenega vzdrževanja;
– izdajanje soglasij za poseg v cestno telo zaradi gradnje
drugega objekta ali naprave;
– začasna prepoved ali omejitev prometa na cesti;
– izdajanje soglasij za gradnjo ali rekonstrukcijo objektov
ali izvajanje kakršnihkoli del na zemljiščih v varovalnem pasu
ceste;
– izdajanje soglasij za gradnjo gospodarske infrastrukture
v območju ceste;
– izdajanje soglasij za vzdrževalna in druga dela na ob‑
stoječi gospodarski infrastrukturi na cesti;
– izdajanje dovoljenj za zaporo ceste zaradi del ali prire‑
ditev na cesti;
– urejanje prometne ureditve na cesti;
– odločanje o postavljanju turistične ali druge obvestilne
signalizacije;
– izdajanje soglasij za postavljanje objektov za obvešča‑
nje in oglaševanje;
– izvajanje prekrškovnega nadzora nad plačilom cestnine.
(3) Če je služnost iz prejšnjega odstavka ustanovljena za
nedoločen čas ali za čas, ki je daljši od trajanja stavbne pravice,
na zemljišču, na katerem ima DARS stavbno pravico, ali na
objektu, ki je zgrajen na tem zemljišču, ta služnost po preneha‑
nju stavbne pravice še naprej bremeni zemljišče ali objekt.
(4) Če DARS pridobi koncesijo za upravljanje in vzdrže‑
vanje za določen avtocestni odsek, ki ni predmet koncesije
gradenj, se upravljanje in vzdrževanje tega odseka izvaja na
podlagi koncesijske pogodbe, sklenjene v skladu z zakonom,
ki ureja javno‑zasebno partnerstvo in ob upoštevanju določbe
drugega odstavka tega člena.
III. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI IZ TEGA ZAKONA
10. člen
(financiranje obveznosti za naloge iz 4. člena tega zakona)
Viri sredstev za izvajanje nalog iz 4. člena tega zakona se
zagotavljajo v državnem proračunu.
11. člen
(financiranje gradnje avtocest)
Viri sredstev za izvajanje gradnje avtocest so:
– cestnine in drugi viri trženja avtocest;
– najeti krediti;
– sredstva, zbrana z izdajanjem dolžniških vrednostnih
papirjev;
– drugi viri.
12. člen
(izdajanje dolžniških vrednostnih papirjev)
DARS ni treba pridobiti dovoljenja Agencije za trg vre‑
dnostnih papirjev za izdajanje dolžniških vrednostnih papirjev,
s katerimi se financira gradnja avtocest.
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13. člen
(prihodki DARS ter financiranje upravljanja
in vzdrževanja avtocest)
(1) DARS se glede avtocest kot objekta v njegovi lasti, za
katere se plačuje cestnina, šteje za cestninskega upnika, ce‑
stnine pa so njegov prihodek do prenehanja stavbne pravice.
(2) DARS financira upravljanje in vzdrževanje avtocest iz
cestnine, drugih lastnih prihodkov in drugih virov, če zakon ne
določa drugače.
(3) Za druge lastne prihodke iz prejšnjega odstavka se
štejejo vsi prihodki, ki izvirajo iz poslovanja DARS in iz stvarnih
pravic, ki jih ima na oziroma v zvezi z avtocestami za čas traja‑
nja stavbne pravice, vsa povračila oziroma nadomestila, ki se
v skladu z zakonom plačujejo za uporabo avtocest (povračila
za izredne prevoze in podobno).
(4) Nadomestilo za služnosti, ki se ustanovijo na avtoce‑
stah, je prihodek DARS. Ne glede na določbe drugih zakonov,
se za te služnosti plačuje nadomestilo, njegova višina pa se
določi ob upoštevanju določb predpisov, ki urejajo stvarno
premoženje države oziroma določb drugih predpisov, ki urejajo
nadomestilo za služnosti.
IV. STVARNE PRAVICE NA AVTOCESTAH, KI SO BILE
ZGRAJENE ALI SO SE PRIČELE GRADITI PRED
UVELJAVITVIJO TEGA ZAKONA
14. člen
(lastninska pravica na delih avtocest, ki so bile zgrajene
ali so se pričele graditi pred uveljavitvijo tega zakona)
Ne glede na določbe zakona, ki ureja javne ceste, in zako‑
na, ki ureja stvarno premoženje države, ima DARS na podlagi
tega zakona lastninsko pravico na naslednjih delih avtocest, ki
so bile zgrajene ali so se pričele graditi pred uveljavitvijo tega
zakona:
– zemljiščih, objektih in napravah, potrebnih za opravlja‑
nje dejavnosti vzdrževanja avtocest;
– zemljiščih, objektih in napravah, potrebnih za opravlja‑
nje spremljajočih dejavnosti (počivališča, parkirišča, bencinski
servisi in podobno);
– nepremičninah, ki so bile pridobljene za gradnjo avto‑
cest, vendar delno ali v celoti niso bile uporabljene za gradnjo
avtocest oziroma za njihovo upravljanje ali vzdrževanje.
15. člen
(stavbna pravica na zemljiščih, na katerih so avtoceste,
ki so bile zgrajene ali so se pričele graditi pred uveljavitvijo
tega zakona)
(1) Ne glede na določbe zakona, ki ureja javne ceste, se
na zemljiščih v lasti Republike Slovenije, na katerih so avtoce‑
ste kot objekt, ki so bile zgrajene ali so se pričele graditi pred
uveljavitvijo tega zakona, s tem zakonom ustanovi v korist
DARS stavbna pravica.
(2) Na zemljiščih, na katerih so avtoceste kot objekt, ki so
bile zgrajene ali so se pričele graditi pred uveljavitvijo tega za‑
kona, in katerih lastnik ni Republika Slovenija, se v korist DARS
s tem zakonom ustanovi stavbna pravica v trenutku, ko pridobi
Republika Slovenija lastninsko pravico na teh zemljiščih.
(3) Stavbna pravica iz prejšnjih odstavkov se ustanovi v
javno korist in je neodplačna. Ob prenehanju stavbne pravice
Republika Slovenija kot lastnik zemljišča imetniku stavbne pra‑
vice ne plača nadomestila.
(4) Stavbna pravica v skladu s tem členom se ustanovi
za 50 let.
16. člen
(vpis v zemljiško knjigo)
Vpis v zemljiško knjigo lastninske in stavbne pravice, ki
jo DARS pridobi na podlagi 14. in 15. člena tega zakona, nima
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oblikovalnega učinka. Podlaga za vpis je sklep vlade, ki vse‑
buje zemljiškoknjižno oznako nepremičnin in druge podatke,
potrebne za vpis v zemljiško knjigo.
17. člen
(prepoved obremenjevanja in razpolaganja)
(1) DARS s premoženjem iz prve in druge alinee 14. člena
tega zakona, ter s stavbno pravico iz 15. člena tega zakona
ne sme razpolagati ali ju obremenjevati, razen če ta zakon ne
določa drugače.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko DARS
na premoženju iz prejšnjega odstavka ustanavlja služnosti iz
drugega odstavka 9. člena tega zakona. Za te služnosti se po
prenehanju stavbne pravice uporablja določba tretjega odstav‑
ka 9. člena tega zakona.
(3) Na premoženje iz prvega odstavka tega člena ni mo‑
goče poseči z izvršbo in ne more biti predmet stečajne mase.
18. člen
(ureditev stvarnega vložka v DARS)
(1) Stanje terjatev Republike Slovenije do DARS na dan
1. januarja 2010, zmanjšano za knjigovodsko vrednost zemljišč
v lasti Republike Slovenije, v povezavi z avtocestami, ki jih je
Republika Slovenija prenesla v upravljanje DARS, predstavlja
stvarni vložek Republike Slovenije v DARS. Kot zemljišča iz
prejšnjega stavka se štejejo zemljišča v lasti Republike Slove‑
nije, po katerih potekajo avtoceste kot objekt. Stvarni vložek
v DARS predstavljajo tudi nepremičnine iz 14. člena tega
zakona.
(2) Ne glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe, se stvarni vložek iz prejšnjega odstavka vpiše v sodni
register na podlagi sklepa vlade brez cenitve in brez revizije
njegove vrednosti.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(ureditev pooblastil DARS ob uveljavitvi tega zakona)
Naloge in pooblastila, za izvajanje katerih je na podlagi
tega zakona pooblaščen DARS, z dnem uveljavitve tega zako‑
na opravlja Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., ki je
bila ustanovljena z Zakonom o družbi za avtoceste v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) in preoblikovana z Zakonom
o spremembah in dopolnitvah zakona o družbi za avtoceste v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 126/03).
20. člen
(dokončanje nalog, ki se izvajajo na podlagi naročila)
Z uveljavitvijo tega zakona DARS nadaljuje z izvajanjem
nalog iz 4. člena tega zakona v skladu s Pogodbo o izvajanju
naročila za opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem
avtocest ter finančnim inženiringom in drugih povezanih nalog po
Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
z dne 29. aprila 2004, kolikor ni v nasprotju z določbami tega
zakona, in katere vsebino je treba v šestih mesecih po uveljavitvi
tega zakona uskladiti z določbo 7. člena tega zakona.
21. člen
(dokončanje gradnje avtocestnih odsekov)
Z uveljavitvijo tega zakona DARS nadaljuje z gradnjo av‑
tocestnih odsekov, ki so se pričeli graditi pred uveljavitvijo tega
zakona, v skladu s Pogodbo o izvajanju naročila za opravljanje
nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter finančnim
inženiringom in drugih povezanih nalog po Nacionalnem pro‑
gramu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji z dne 29. aprila
2004, kolikor ni v nasprotju z določbami tega zakona, in katere
vsebino je treba v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona
uskladiti z določbo 8. člena tega zakona.

Stran

15010 /

Št.

97 / 3. 12. 2010
22. člen

(upravljanje in vzdrževanje avtocest
iz IV. poglavja tega zakona)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona DARS nadaljuje z
upravljanjem in vzdrževanjem avtocest iz IV. poglavja tega
zakona v skladu s Koncesijsko pogodbo za upravljanje in
vzdrževanje avtocest v Republiki Sloveniji z dne 29. aprila
2004, kolikor ni v nasprotju z določbami tega zakona, in katere
vsebino je treba v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona
uskladiti z določbami tega zakona.
(2) DARS začne avtoceste iz IV. poglavja tega zakona,
katerih gradnja se ob uveljavitvi tega zakona še ni zaključila,
upravljati in vzdrževati v skladu s koncesijsko pogodbo iz prej‑
šnjega odstavka z dnem, ko so predane v promet.
23. člen
(pravna razmerja DARS na podlagi
že sklenjenih pogodb)
Z dnem uveljavitve tega zakona vstopi DARS namesto
Republike Slovenije v vsa pravna razmerja, v katerih je ta bila
stranka v pogodbah, ki jih je po njenem pooblastilu sklenil
DARS v zvezi s premoženjem iz druge alineje 14. člena tega
zakona.
24. člen
(domneva glede obdavčitve z davkom na dodano vrednost)
Za namene obdavčitve z davkom na dodano vrednost
se šteje, da je DARS avtoceste kot objekte, ki so se pričele
graditi pred uveljavitvijo tega zakona, gradil v svojem imenu
in za svoj račun.
25. člen
(priprava računovodskih izkazov za leto 2010)
14., 15. in 18. člen tega zakona se prvič uporabijo za
poslovno leto 2010 tako, da se sredstva in viri sredstev, ki
jih določajo, izkazujejo in vodijo v poslovnih knjigah DARS in
Republike Slovenije za celotno leto 2010 in se upoštevajo pri
pripravi letnega poročila in drugih računovodskih izkazov za
leto 2010.
26. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjih predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Za‑
kon o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZJC‑C,
69/08 – ZCestV in 38/10 – ZUKN).
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravil‑
nik o sodelovanju pri izvajanju štetja prometa in obveščanju jav‑
nosti o stanju cest in prometa na njih (Uradni list RS, št. 115/06),
ki se uporablja do 31. decembra 2013.
27. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/10-58/33
Ljubljana, dne 23. novembra 2010
EPA 1207-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
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5018.

Zakon o soglasju in poroštvu Republike
Slovenije za obveznosti DARS, d. d. iz kreditov
in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev
za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov
iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest
v Republiki Sloveniji v višini 297,811 milijonov
eurov (ZPDVPNPIA3)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr‑
vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o soglasju in poroštvu
Republike Slovenije za obveznosti DARS,
d. d. iz kreditov in izdanih dolžniških
vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje
avtocestnih odsekov iz Nacionalnega programa
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini
297,811 milijonov eurov (ZPDVPNPIA3)
Razglašam Zakon o soglasju in poroštvu Republike Slove‑
nije za obveznosti DARS, d. d. iz kreditov in izdanih dolžniških
vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz
Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
v višini 297,811 milijonov eurov (ZPDVPNPIA3), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. novembra 2010.
Št. 003‑02‑10/2010‑11
Ljubljana, dne 1. decembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SOGLASJU IN POROŠTVU REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI DARS,
D. D. IZ KREDITOV IN IZDANIH DOLŽNIŠKIH
VREDNOSTNIH PAPIRJEV ZA REALIZACIJO
GRADNJE AVTOCESTNIH ODSEKOV
IZ NACIONALNEGA PROGRAMA IZGRADNJE
AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI V VIŠINI
297,811 MILIJONOV EUROV (ZPDVPNPIA3)
1. člen
(1) Republika Slovenija daje soglasje in poroštvo za obve‑
znosti Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. (v nadalj‑
njem besedilu: DARS, d. d.) iz naslova kreditov oziroma izdaje
dolžniških vrednostnih papirjev do skupne višine 297,811 mili‑
jonov eurov glavnic s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški,
v protivrednosti katerekoli druge valute po referenčnem tečaju
Evropske centralne banke na dan sklenitve kreditnih pogodb
oziroma izdaje dolžniških vrednostnih papirjev.
(2) DARS, d. d. lahko najame kredite oziroma izda dol‑
žniške vrednostne papirje do skupne višine 297,811 milijonov
eurov pod naslednjimi pogoji:
– sredstva se lahko črpajo v več obrokih do konca leta
2016,
– rok odplačila je največ 25 let od dneva sklenitve po‑
samezne kreditne pogodbe ali dneva izdaje posameznega
dolžniškega vrednostnega papirja,
– stroški, povezani s pripravo in izdajo dolžniških vredno‑
stnih papirjev, ne smejo presegati 0,4% vrednosti izdaje, pri
čemer se kot stroški izdaje štejejo stroški storitev organizacije
in prevzema tveganja celotne izdaje ter stroški zunanjih sve‑
tovalcev, ne pa tudi stroški borze, nadzora (Agencije za trg
vrednostnih papirjev oziroma sorodne institucije na mednaro‑
dnem trgu) in kliringa (Klirinško depotne družbe, d. d. oziroma
sorodne institucije na mednarodnem trgu),
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– vsi stroški, povezani z najetjem kredita, ne smejo prese‑
gati 0,2% od vrednosti glavnice posameznega kredita,
– obrestna mera kreditov mora biti primerljiva obrestnim
meram primerljivih kreditov z državnim poroštvom,
– pri izdaji dolžniških vrednostnih papirjev morajo biti
pogoji zadolževanja primerljivi s pogoji primerljivih državnih
vrednostnih papirjev.
(3) Sredstva kreditov oziroma dolžniških vrednostnih pa‑
pirjev iz prejšnjega odstavka bodo namenjena za financiranje
dokončanja gradnje avtocestnih odsekov Razdrto‑Vipava (Re‑
bernice), Peračica‑Podtabor, Bič‑Hrastje (Pluska‑Ponikve), Sliv‑
nica‑Gruškovje (Draženci‑Gruškovje: mednarodni mejni prehod
Gruškovje‑meja z Republiko Hrvaško), za gradnjo avtocestnih
odsekov Draženci‑Gruškovje in Jagodje‑Lucija, za gradnjo od‑
seka hitre ceste Ormož‑Gorišnica in Gorišnica‑Markovci, za
širitev ljubljanskega obroča na odseku Grosuplje‑Malence, za
gradnjo polnega avtocestnega priključka Šmarje‑Sap ter za
financiranje naslednjih investicij: rušitev cestninskih postaj in
prilagoditev voziščnih konstrukcij, izboljšanje infrastrukture za
področje nadzora cestninjenja in upravljanja avtocest ter druga
dela in naprave za izboljšanje prometne varnosti, izobraževanje
in nadgradnja za klicni center in nadzorne centre, gradbena in
druga dela za nadgradnjo prometne varnosti na kritičnih od‑
sekih avtocest, obnavljanje avtocestnega omrežja – gradbena
dela, obnavljanje avtocestnega omrežja – elektro‑strojna dela,
priprava prostorske dokumentacije za odseke iz dodatnega
programa Resolucije o Nacionalnem programu izgradnje av‑
tocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/04), priprava
prostorske, projektne, razpisne in investicijske dokumentacije
za ostale odseke in investicije, rehabilitacija državnih cest,
izvedba ukrepov, skladno z operativnim planom reševanja
hrupne obremenjenosti, ureditev kontrolirane odvodnje, na‑
domestilo za izvajanje naročila, preureditev območij ukinjenih
mednarodnih mejnih prehodov v sklopu avtocest, izvajanje
aktivnosti v sklopu mednarodnih projektov in programov, za‑
ključna dela na odsekih, zgrajenih v letih 1994‑2007.
2. člen
Če DARS, d. d. ne bo poravnal obveznosti iz naslova
najetih kreditov, za katere je Republika Slovenija dala poroštvo
po tem zakonu, bo Republika Slovenija na podlagi pisnega
poziva kreditodajalca poravnala zapadlo obveznost namesto
DARS, d. d..
3. člen
(1) Če DARS, d. d. ne bo sposoben poravnati obveznosti
iz naslova izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, za katere je
Republika Slovenija dala poroštvo po tem zakonu, bo Republi‑
ka Slovenija na podlagi predhodnega pisnega obvestila DARS,
d. d. poroku na dan zapadlosti posamezne obveznosti porav‑
nala zapadlo obveznost zakonitemu upravičencu do donosov iz
dolžniškega vrednostnega papirja namesto DARS, d. d..
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ima upnik
v primeru, da Republika Slovenija kot porok na podlagi pred‑
hodnega pisnega obvestila DARS, d. d. obveznosti ne bi po‑
ravnala na dan zapadlosti posamezne obveznosti, pravico
zahtevati plačilo zapadle obveznosti neposredno pri poroku
tudi naknadno.
(3) Republika Slovenija in DARS, d. d. s pogodbo podrob‑
neje opredelita vsebino in obliko obvestila iz prvega odstavka
tega člena.
(4) Pogodbo iz prejšnjega odstavka sklene v imenu in za
račun Republike Slovenije minister oziroma ministrica (v nadalj‑
njem besedilu: minister), pristojen za finance, v roku 90 dni po
izdaji dolžniških vrednostnih papirjev s strani DARS, d. d..
4. člen
Obseg izdajanja poroštev Republike Slovenije iz 1. člena
tega zakona se zmanjšuje z vsakokratnim zneskom najetega
kredita oziroma izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, za
katerega bo dano poroštvo Republike Slovenije.
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5. člen
(1) V primeru zadolžitve s krediti sklene pogodbe o poro‑
štvu s kreditodajalci v imenu in za račun Republike Slovenije
minister, pristojen za finance, ali oseba, ki jo za to pooblasti
Vlada Republike Slovenije.
(2) V primeru zadolžitve z izdajo dolžniških vrednostnih
papirjev izda poroštveno izjavo v imenu in za račun Republike
Slovenije minister, pristojen za finance, ali oseba, ki jo za to
pooblasti Vlada Republike Slovenije.
6. člen
(1) Če Republika Slovenija izpolni poroštveno obveznost po
tem zakonu, pridobi pravico regresiranja izplačanih zneskov od
DARS, d. d. skupaj z vsemi stroški, ki so v zvezi s tem nastali.
(2) Pravico do regresiranja Republika Slovenija uresniči
iz sredstev po vseh virih, ki so namenjeni izgradnji avtocest v
Republiki Sloveniji.
7. člen
V roku 90 dni po sklenitvi poroštvene pogodbe oziroma
izdaji poroštvene izjave skleneta DARS, d. d. ter v imenu in za
račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance, po‑
godbo, s katero uredita način zavarovanja poroštva Republike
Slovenije.
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 450-07/10-9/14
Ljubljana, dne 23. novembra 2010
EPA 1132-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

5019.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o davčnem postopku (ZDavP-2D)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr‑
vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku
(ZDavP-2D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o davčnem postopku (ZDavP‑2D), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 23. novembra 2010.
Št. 003‑02‑10/2010‑6
Ljubljana, dne 1. decembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2D)
1. člen
V Zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06,
24/08 – ZDDKIS, 125/08, 20/09 – ZDoh‑2D, 110/09, 1/10 –
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popr. in 43/10) se v drugem odstavku 63. člena za besedilom
»od poteka roka za vložitev davčne napovedi« doda besedilo
»do vložitve davčne napovedi«.
2. člen
V sedmem odstavku 97. člena se pred besedo »zmanjša‑
nem« dodata besedi »vračilu oziroma«.
3. člen
V petem odstavku 101. člena se za besedama »akonta‑
cije davka« doda besedilo »in davčni odtegljaj«.
Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Če davčni zavezanec, ki mu je bilo dovoljeno obroč‑
no plačilo, zamudi s plačilom posameznega obroka, z dnem
zapadlosti neplačanega obroka zapadejo v plačilo vsi naslednji
neplačani obroki. Davčni organ v odločbi, s katero dovoli obroč‑
no plačilo davka, davčnega zavezanca opozori na posledice
zamude.«.
Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.
4. člen
V 102. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Če davčni zavezanec, ki mu je bilo dovoljeno obroč‑
no plačilo, zamudi s plačilom posameznega obroka, z dnem
zapadlosti neplačanega obroka zapadejo v plačilo vsi naslednji
neplačani obroki. Davčni organ v odločbi, s katero dovoli obroč‑
no plačilo davka, davčnega zavezanca opozori na posledice
zamude.«.
5. člen
V 103. členu se doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če davčni zavezanec, ki mu je bilo dovoljeno obroč‑
no plačilo, zamudi s plačilom posameznega obroka, z dnem
zapadlosti neplačanega obroka zapadejo v plačilo vsi naslednji
neplačani obroki. Davčni organ v odločbi, s katero dovoli obroč‑
no plačilo davka, davčnega zavezanca opozori na posledice
zamude.«.
6. člen
104. člen se spremeni tako, da se glasi:
»104. člen
(obračun obresti)
(1) Za čas, ko je davčnemu zavezancu – fizični osebi
odloženo plačilo davka oziroma dovoljeno obročno plačilo v
skladu s 101. in 103. členom tega zakona, se za odloženi zne‑
sek davka oziroma neplačane davke (vključno z zamudnimi
obrestmi) zaračunajo obresti po evropski medbančni obrestni
meri za ročnost enega leta v višini, ki je veljala na dan izdaje
odločbe o odlogu oziroma obročnem plačilu.
(2) Za čas, ko je davčnemu zavezancu, ki ni fizična ose‑
ba, odloženo plačilo davka oziroma dovoljeno obročno plačilo
v skladu s 102. in 103. členom tega zakona, se za odloženi
znesek davkov ali neplačane davke (vključno z zamudnimi
obrestmi) zaračunajo obresti po obrestni meri, ki je enaka
veljavni referenčni obrestni meri za izračun državne pomoči, ki
jo objavi Evropska komisija, v višini, ki je veljala na dan izdaje
odločbe o odlogu oziroma obročnem plačilu.«.
7. člen
V prvem odstavku 110. člena se za besedo »zavarova‑
nje« dodata vejica in besedilo »za prispevke za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje«.
8. člen
Prvi in drugi odstavek 150. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(1) Ko izvršbo opravlja carinski organ, je za izdajo sklepa
o izvršbi pristojen carinski urad, ki je na prvi stopnji izdal odloč‑
bo o odmeri davka, za pobiranje katerega je pristojen, ali sklep,
s katerim se nalaga plačilo denarnih obveznosti.
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(2) Če gre za izvršbo obveznosti iz 156. člena tega za‑
kona ali za dopolnitev ali nadomestitev izvršilnega naslova iz
237. člena tega zakona, je za izdajo, dopolnitev ali nadomesti‑
tev sklepa pristojen davčni organ iz 71. člena tega zakona.«.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
9. člen
V prvem odstavku 154. člena se 2. točka spremeni tako,
da se glasi:
»2. do vročitve odločbe oziroma sklepa o pritožbi iz četr‑
tega odstavka 157. člena tega zakona oziroma do pravnomoč‑
nosti akta, izdanega v postopku iz tretjega odstavka 158. člena
tega zakona, oziroma do odločitve o zadevi, če izpodbijanje
akta iz 240. člena tega zakona zadrži izvršbo.«.
10. člen
V prvem odstavku 165. člena se črta besedilo »in ne vloži
ugovora v določenem roku«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na četrti odstavek 164. člena tega zakona
in prvi odstavek tega člena davčni organ po uradni dolžnosti
do odločitve o ugovoru odloži začetek davčne izvršbe zoper
delodajalca oziroma izplačevalca, če oceni, da bi bilo ugovoru
mogoče ugoditi. O tem odloči davčni organ s sklepom.«.
11. člen
V prvem odstavku 170. člena se črta besedilo »in ne vloži
ugovora v predpisanem roku«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na četrti odstavek 169. člena tega zakona
in prvi odstavek tega člena davčni organ po uradni dolžnosti do
odločitve o ugovoru odloži začetek davčne izvršbe zoper banke
oziroma hranilnice, če oceni, da bi bilo ugovoru mogoče ugoditi.
O tem odloči davčni organ s sklepom.«.
12. člen
V prvem odstavku 175. člena se črta besedilo »in ne vloži
ugovora v določenem roku«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na peti odstavek 174. člena tega zakona
in prvi odstavek tega člena davčni organ po uradni dolžnosti
do odločitve o ugovoru odloži začetek davčne izvršbe zoper
dolžnikovega dolžnika, če oceni, da bi bilo ugovoru mogoče
ugoditi. O tem odloči davčni organ s sklepom.«.
13. člen
V prvem odstavku 286. člena se beseda »ter« nadomesti
z vejico, za zaklepajem pa se črta vejica in doda besedilo »ali
od pokojninske rente, kot je odmerjena v skladu z zakonom, ki
ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova prosto‑
voljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, in od primer‑
ljive pokojninske rente, ki je prejeta iz tujine,«.
V drugem odstavku se za besedo »pokojnine« doda be‑
sedilo »ter pokojninsko rento«.
V tretjem odstavku se za besedo »pokojnine« doda bese‑
dilo »ali pokojninske rente«.
V petem odstavku se za besedo »pokojnine« doda bese‑
dilo »ali pokojninske rente«.
14. člen
Prvi odstavek 304. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka
iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na pod‑
lagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihod‑
kov in normiranih odhodkov ter določitev nosilca te dejavnosti
v skladu z drugim odstavkom 47. člena ZDoh‑2 se opravita pri
davčnem organu.«.
V drugem odstavku se za besedo »Priglasitev« doda
besedilo »in določitev nosilca dejavnosti«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Priglasitev in določitev nosilca dejavnosti se opravita
do 31. oktobra leta pred letom, v katerem želijo člani kmečkega
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gospodinjstva prostovoljno začeti ugotavljati davčno osnovo na
podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma de‑
janskih prihodkov in normiranih odhodkov, oziroma se morata
opraviti najpozneje do 31. oktobra po letu, v katerem skupni
dohodek članov kmečkega gospodinjstva iz osnovne kmetijske
in osnovne gozdarske dejavnosti preseže znesek, določen v
drugem odstavku 47. člena ZDoh‑2.«.
Za dosedanjim tretjim odstavkom, ki postane četrti odsta‑
vek, se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) V primeru, ko se mora davčna osnova začeti ugo‑
tavljati na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma
dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, se ta mora začeti
ugotavljati za leto po letu, v katerem nastane obveznost prigla‑
sitve po tretjem odstavku tega člena.«.
Za dosedanji četrtim odstavkom, ki postane šesti odsta‑
vek, se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Določitev novega nosilca, ki se v skladu s 1. točko pr‑
vega odstavka 58. člena ZDoh‑2 ne šteje za prenehanje opra‑
vljanja dejavnosti, se priglasi na obrazcu iz drugega odstavka
tega člena. Davčni organ izda odločbo o spremembi nosilca v
30 dneh od dneva prejema popolne priglasitve. Sprememba
nosilca se prvič upošteva za davčno leto po letu, v katerem je
bila sprememba nosilca priglašena.«.
Za dosedanjim petim odstavkom, ki postane osmi odsta‑
vek, se dodata nova deveti in deseti odstavek, ki se glasita:
»(9) Člani kmečkega gospodinjstva lahko po poteku
leta, za katero morajo v skladu s 3. točko drugega odstavka
47. člena ZDoh‑2 še ugotavljati davčno osnovo na način iz
drugega odstavka 47. člena ZDoh‑2, oziroma po poteku petih
let od leta, za katero bi bil ob upoštevanju določb poglavja o
obdavčitvi dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti članom kmečkega gospodinjstva pripisan skupni
dohodek pod pragom, kot ga določa 47. člen ZDoh‑2, davčne‑
mu organu priglasijo spremembo načina ugotavljanja davčne
osnove najpozneje do 31. oktobra leta pred letom, v katerem
želijo preiti na način ugotavljanja davčne osnove po poglavju
III.4. ZDoh‑2.
(10) Davčni organ na podlagi priglasitve in preveritve
izpolnjevanja pogojev nosilcu izda odločbo o prenehanju ugo‑
tavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in
osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov
in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normi‑
ranih odhodkov za leto po letu priglasitve v 30 dneh od dneva
priglasitve.«.
15. člen
Za 311. členom se dodajo nova 3. točka 4. podpoglavja
ter nova 311.a in 311.b člena, ki se glasijo:
»3. Uveljavljanje dejanskih stroškov – nastopajočih iz‑
vajalcev ali športnikov – v primeru davčnega odtegljaja od
dohodka iz dejavnosti
311.a člen
(uveljavljanje dejanskih stroškov)
Davčni zavezanec nerezident, ki nima poslovne enote v
Sloveniji – nastopajoči izvajalec ali športnik – in lahko v skladu
z drugim odstavkom 68. člena ZDoh‑2 uveljavlja dejanske
stroške, dejanske stroške uveljavi pri davčnem organu v 30
dneh od izplačila dohodka ali v 30 dneh od zadnjega izplačila
dohodka, če se dohodek za posamezno aktivnost izplačuje v
več delih. Davčni zavezanec uveljavlja dejanske stroške na
podlagi dokazil in s pisnim zahtevkom, ki ga predpiše minister,
pristojen za finance.
311.b člen
(rok za izdajo odločbe)
Davčni organ odloči o poračunu davčnega odtegljaja na
podlagi uveljavljanja dejanskih stroškov iz 311.a člena tega
zakona v 15 dneh od dneva predložitve zahtevka.«.
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16. člen
V 313. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Akontacijo dohodnine od drugega dohodka iz 70. člena
ZDoh‑2 izračuna plačnik davka kot davčni odtegljaj v obračunu
davčnega odtegljaja. Plačnik davka mora davčni odtegljaj izraču‑
nati in odtegniti hkrati z obračunom drugega dohodka iz osnovne
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.«.
17. člen
V 314. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Vloge za priznanje oprostitev se lahko vložijo do
poteka obdobja, ki ga zakon, ki ureja dohodnino, določa za
priznanje posamezne vrste oprostitev. Obdobje priznavanja
oprostitev se prizna sorazmerno glede na leto, v katerem je
vloga vložena.«.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi
odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odsta‑
vek, se beseda »šesti« nadomesti z besedo »sedmi«.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane deveti odsta‑
vek, se beseda »šestega« nadomesti z besedo »sedmega«,
beseda »sedmega« pa se nadomesti z besedo »osmega«.
18. člen
V 315. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V odločbi o odmeri akontacije dohodnine od katastr‑
skega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj iz prvega
odstavka tega člena davčni organ določi tudi davčno osnovo
od drugih dohodkov iz 70. člena ZDoh‑2, pripisano zavezancu
v skladu z 72. členom ZDoh‑2, ter obračunano in odtegnjeno
akontacijo dohodnine, pripisano tem dohodkom v skladu s
129. členom ZDoh‑2.«.
19. člen
V 5. točki 395. člena se besedilo »drugi odsta‑
vek 297. člena« nadomesti z besedilom »tretji odstavek
297. člena«.
20. člen
397. člen se spremeni tako, da se glasi:
»397. člen
(davčni prekrški v zvezi z opravljanjem dejavnosti)
(1) Z globo od 800 do 10.000 eurov se kaznuje za pre‑
kršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki sa‑
mostojno opravlja dejavnost, z globo od 1.200 do 15.000 eurov
se kaznuje za prekršek pravna oseba, če pa se pravna oseba
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali
veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek kaznuje z globo
od 3.200 do 30.000 eurov, če:
1. ne predloži davčnega obračuna ali ne predloži davčne‑
ga obračuna na predpisan način oziroma v predpisanih rokih
(tretji do peti odstavek 51. člena, 297., 297.a, 297.b člen in
356. do 369. člen);
2. ne predloži obračuna davčnega odtegljaja ali ne predlo‑
ži obračuna davčnega odtegljaja na predpisan način oziroma v
predpisanih rokih (četrti, peti in deveti odstavek 57. člena, 284.,
336. člen, drugi in tretji odstavek 352. člena, drugi odstavek
353. člena, 374. člen);
3. ne predloži izjave oziroma ne navede ali ne nave‑
de pravilno količine finančnih instrumentov (peti odstavek
58. člena);
4. izjave ne hrani do poteka predpisanega roka (šesti
odstavek 58. člena in četrti odstavek 383.c člena);
5. prejemnik izjave ne dostavi davčnemu organu podatkov
o prenosu obveznosti plačnika davka ali podatkov ne dostavi v
zakonsko določenem roku (sedmi odstavek 58. člena);
6. kot plačnik davka ne izračuna, odtegne ali ne plača
davčnega odtegljaja za davčnega zavezanca v skladu z zako‑
nom (59., 260. člen, prvi odstavek 283. člena, 285. člen, prvi
odstavek 305. člena, četrti odstavek 313. člena, prvi odstavek
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317. člena, prvi odstavek 321. člena, prvi, tretji in četrti odstavek
325. člena, drugi in tretji odstavek 352. člena, 353., 374. člen,
drugi odstavek 383.c člena in drugi odstavek 383.e člena);
7. ne vloži davčne napovedi ali ne vloži davčne napovedi
na predpisan način oziroma v predpisanih rokih (četrti odstavek
61. člena in 306. člen);
8. v davčni napovedi ali obračunu davka navede ne‑
resnične, nepravilne ali nepopolne podatke (prvi odstavek
10. člena);
9. ne vodi ali ne hrani poslovnih knjig in evidenc v skladu
s tem zakonom ali jih ne vodi dobro in pravilno oziroma na
način, ki zagotavlja podatke za ugotovitev davčnih obveznosti
(31. in 32. člen);
10. kot plačnik davka ne vodi evidenc o dohodkih in o
odtegnjenih davkih po posameznem davčnem zavezancu (tretji
odstavek 31. člena);
11. ne obvesti davčnega organa, kje se po prenehanju
davčnega zavezanca hrani dokumentacija oziroma kdo hrani
dokumentacijo (šesti odstavek 32. člena);
12. ne navede davčne številke na davčni napovedi ali
obračunu davka (34. člen);
13. v nasprotju s tem zakonom izplača dohodek fizični
osebi, ki ni predložila svoje davčne številke, oziroma ne zago‑
tovi potrebnih podatkov o nerezidentu (drugi in šesti odstavek
35. člena);
14. v nasprotju z zakonom ne nakazuje plačila za doba‑
vljeno blago ali opravljene storitve ter druga plačila na transak‑
cijske račune prejemnikov (prvi odstavek 36. člena);
15. ne zagotovi na predpisan način izpisov iz elektron‑
sko vodenih poslovnih knjig ali evidenc oziroma ne omogoči
dostopa ali vpogleda v svoje elektronsko vodene knjige ali evi‑
dence ali v programsko ter strojno opremo ali v baze podatkov
oziroma ne zagotoviti elektronskega obdelovanja podatkov na
predpisan način ali ne zagotovi pristnosti izdanih dokumentov
izdajatelja ter celovitosti vsebine izdanih dokumentov (prvi do
peti odstavek 38. člena);
16. davčnemu organu na njegovo zahtevo ne da na raz‑
polago dokumentacije o elektronskem sistemu za vodenje po‑
slovnih knjig in evidenc ali ne dokumentira vsake spremembe
elektronske rešitve v časovnem zaporedju na predpisan način
(šesti in sedmi odstavek 38. člena);
17. davčnemu organu v nasprotju z zakonom ne da na
razpolago podatkov iz evidenc, zbirk podatkov, registrov ali
drugih evidenc, ki jih vodi, ali ne omogoči davčnemu organu
vpogleda v svojo dokumentacijo ali dokumentacijo, s katero
razpolaga povezana oseba (prvi in drugi odstavek 39. člena
in 40. člen);
18. v nasprotju z zakonom razkrije podatke, ki so davčna
tajnost, ali jih sporoči tretjim osebam ali jih uporablja oziroma
omogoči, da jih uporablja tretja oseba (16. člen);
19. davčnemu organu ne predloži dokumentacije ali ne
da pojasnil v zvezi s predmetom davčnega nadzora ali ovira
davčni nadzor (četrti odstavek 129. člena in prvi odstavek
138. člena);
20. na poziv davčnega organa ne predloži ali ne predloži
v predpisanem roku in na predpisan način seznama premože‑
nja ali na seznamu navede nepopolne in neresnične podatke
(147. člen);
21. ne omogoči davčnemu organu vpogleda v sef
(185. člen);
22. uporablja zarubljeno premičnino v nasprotju z zako‑
nom (prvi in tretji odstavek 186. člena);
23. odtuji, poškoduje, uniči ali kako drugače onemogoči
unovčitev zarubljene premičnine (drugi odstavek 187. člena);
24. ne izračuna ali ne predloži izračuna akontacije dav‑
ka davčnemu organu v skladu z zakonom (drugi odstavek
298. člena in sedmi odstavek 371. člena);
25. ne priglasi začetka ugotavljanja davčne osnove od
dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejav‑
nosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma na
podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov v skladu
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z zakonom oziroma ga ne priglasi v predpisanem roku (tretji
odstavek 304. člena) ali ne priglasi sprememb članov kmečke‑
ga gospodinjstva, uporabnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč
ali panjev ali jih ne priglasi v predpisanem roku (šesti odstavek
304. člena);
26. osebi, ki so ji v skladu s tem zakonom naložene
obveznosti plačnika davka, ne predloži potrdila o načinu ugo‑
tavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
(prvi odstavek 310. člena);
27. ne prijavi parcelne številke zemljišč pod vinogradi,
katerih pridelek se porabi za lastno proizvodnjo vina, oziroma
parcelnih številk oljčnikov, oziroma ne prijavi sprememb v za‑
konsko določenem roku (prvi in drugi odstavek 312. člena);
28. uveljavlja oprostitev od katastrskega dohodka v na‑
sprotju z odločbo davčnega organa ali ne sporoči razlogov za
prenehanje oprostitve od katastrskega dohodka (šesti odstavek
314. člena);
29. zavezanca ne obvesti pisno o tem, da odlog ugota‑
vljanja davčne obveznosti po zakonu, ki ureja dohodnino, ni
odobren (sedmi odstavek 331. člena);
30. zavezanca ne obvesti pisno o odložitvi ugotavljanja
davčne obveznosti (deveti odstavek 331. člena);
31. lastnikom ne pošlje vseh podatkov, ki so potrebni za
ugotavljanje njihovih morebitnih davčnih obveznosti iz preobli‑
kovanja (332. člen);
32. davčnemu zavezancu ob unovčitvi investicijskega
kupona podsklada pri krovnem skladu oziroma ob prejemu
izplačila sorazmernega dela likvidacijske mase ob likvidaciji
podsklada ne dostavi izpisa iz evidence spremljanja prehodov
med podskladi istega krovnega sklada s potrebnimi podatki
(332.a člen);
33. davčnemu organu ali davčnemu zavezancu v na‑
sprotju z zakonom ne dostavi podatkov, potrebnih za pobiranje
dohodnine, ali ne dostavi teh podatkov v predpisanih rokih ali
na predpisan način ali v dostavljenih podatkih navede neresnič‑
ne, nepravilne ali nepopolne podatke (prvi odstavek 10. člena,
osmi odstavek 331. člena, prvi, drugi, četrti in sedmi odstavek
337. člena, 338. člen ter prvi in tretji odstavek 339. člena);
34. kot plačilni zastopnik ne ugotovi identitete in rezident‑
stva upravičenega lastnika v skladu z zakonom (349. člen);
35. kot plačilni zastopnik davčnemu organu ne dostavi
predpisanih podatkov ali ne dostavi predpisanih podatkov na
predpisan način oziroma v predpisanem roku (350. člen);
36. ne predloži obračuna prispevkov za socialno varnost
ali ne predloži obračuna prispevkov za socialno varnost na
predpisan način oziroma v predpisanih rokih (prvi in tretji od‑
stavek 353. člena);
37. davčnega organa ne obvesti o nameravani spremem‑
bi davčnega obdobja (prvi in drugi odstavek 372. člena);
38. davčnemu organu ne predloži dokazil in dokumentov
ali jih ne predloži na predpisan način oziroma v predpisanih
rokih (prvi odstavek 375. člena);
39. davčni obračun zavezanca iz 376.a člena ne vsebuje
vseh dokazil in potrdil iz tega člena (376.a člen);
40. ne predloži dokumentacije o povezanih osebah, ob‑
segu in vrsti poslovanja z njimi ter o določitvi primerljivih tržnih
cen oziroma tega ne predloži na predpisan način oziroma v
določenih rokih (382. člen).
(2) Z globo v višini od 400 do 4.000 eurov se za pre‑
krške iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo v višini od 600 do 4.000 eurov se za prekrške
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko
družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe za prekrške
iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo 800 do 4.000
eurov.«.
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21. člen
398. člen se spremeni tako, da se glasi:
»398. člen
(posebno hudi davčni prekrški)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena se v primeru,
če je znesek premalo plačanega davka višji od 5.000 eurov,
z globo v višini 20% od premalo plačanega davka, vendar ne
manj kot 1.200 eurov in ne več kot 50.000 eurov, kaznuje za
prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, z globo v višini 30% od premalo
plačanega davka, vendar ne manj kot 1.500 eurov in ne več kot
150.000 eurov, se kaznuje za prekršek pravna oseba, če pa se
pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za
srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek ka‑
znuje z globo v višini 45% od premalo plačanega davka, vendar
ne manj kot 2.000 eurov in ne več kot 300.000 eurov.
(2) Z globo v višini od 500 do 5.000 eurov se za prekrške
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba samo‑
stojnega podjetnika posameznika oziroma odgovorna oseba
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo v višini od 700 do 5.000 eurov se za prekrške
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko
družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe za prekrške iz
prvega odstavka tega člena kaznuje z globo od 900 do 5.000
eurov.«.
22. člen
V 147. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Za‑
kona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 110/09 in 1/10
– popr.) se besedilo »najkasneje 1. januarja 2015« nadomesti
z besedilom »1. januarja 2012«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Ne glede na četrti odstavek 97. člena zakona se preveč
plačani davek po posamezni vrsti davka, ki znaša do vključno
1 eura, odpiše po stanju na dan 31. decembra 2010.
24. člen
Postopki v zvezi z dovolitvijo odlogov in obročnih plačil
davkov, ki do dneva uveljavitve tega zakona še niso pravno‑
močno končani, se končajo po Zakonu o davčnem postopku
(Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 125/08, 20/09 –
ZDoh‑2D, 110/09, 1/10 – popr. in 43/10).
25. člen
(1) Ne glede na peti odstavek 304. člena zakona se mora
davčna osnova začeti ugotavljati na podlagi dejanskih prihod‑
kov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih
odhodkov za leto 2013.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se mora ne glede na
tretji odstavek 304. člena zakona priglasitev opraviti najpozne‑
je do 31. oktobra 2012, če skupni dohodek članov kmečkega
gospodinjstva v letu 2011 preseže znesek, določen v drugem
odstavku 47. člena ZDoh‑2.
(3) Ne glede na tretji in četrti odstavek 304. člena zakona
se priglasitev in določitev nosilca dejavnosti v primeru, ko želijo
člani kmečkega gospodinjstva prostovoljno začeti ugotavljati
davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih
odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov
z letom 2011, opravita najkasneje do 31. januarja 2011.
(4) Davčni organ na podlagi priglasitve nosilcu izda od‑
ločbo o načinu ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti v 15 dneh
od dneva prejema popolne priglasitve. Na podlagi priglasitve
nosilec kot zavezanec za dohodke iz kmetijske in dopolnilne
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dejavnosti kmečkega gospodinjstva začne z ugotavljanjem
davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih
odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov s
1. januarjem 2011.
26. člen
Ne glede na 281. člen zakona in ne glede na zakon, ki
ureja dohodnino, se od drugih dohodkov iz 70. člena ZDoh‑2,
od katerih se akontacija dohodnine plačuje z davčnim od‑
tegljajem, davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, če so po
uveljavitvi tega zakona ti dohodki izplačani na podlagi odločitev
v zvezi z vloženim pravnim sredstvom ali sproženim upravnim
sporom zoper odločitve o višini teh dohodkov, izdanih v uprav‑
nih postopkih, začetih pred 1. januarjem 2010.
27. člen
(1) Ne glede na 315. člen zakona se za leto 2010 akon‑
tacija dohodnine od katastrskega dohodka, pavšalne ocene
dohodka na panj in drugega dohodka iz 70. člena ZDoh‑2
ugotovi z odločbo davčnega organa na podlagi podatkov, ki
so kot podatki, potrebni za izračun akontacije od katastrske‑
ga dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj, določeni v
313. členu zakona, ter podatkov izplačevalcev drugih dohodkov
o izplačanih dohodkih članom kmečkega gospodinjstva.
(2) Z odločbo se odmeri akontacija dohodnine od katastr‑
skega dohodka, pavšalne ocene dohodka na panj in drugega
dohodka iz 70. člena ZDoh‑2 za leto 2010, poračunata prvi
in drugi obrok akontacije dohodnine od teh dohodkov za leto
2010 ter določita dva obroka akontacije dohodnine od katastr‑
skega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj za tekoče
davčno leto.
(3) Kot prvi in drugi obrok akontacije dohodnine od kata‑
strskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na panj in drugega
dohodka iz 70. člena ZDoh‑2 se štejeta prvi in drugi obrok
akontacije dohodnine od katastrskega dohodka in pavšalne
ocene dohodka na panj, kot sta bila zavezancu določena z od‑
ločbo o odmeri akontacije dohodnine od katastrskega dohodka
in pavšalne ocene dohodka na panj za leto 2009.
(4) Za določitev prvega in drugega obroka akontacije
dohodnine od katastrskega dohodka in pavšalne ocene do‑
hodka na panj se upoštevata podatka o katastrskem dohodku
in pavšalni oceni dohodka na panj brez povprečnih zneskov
subvencij.
(5) Nerezidentu odločbo o akontaciji dohodnine od kata‑
strskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na panj in drugega
dohodka iz 70. člena ZDoh‑2 za leto 2010 izda davčni organ.
(6) Odločbi iz prvega in petega odstavka tega člena mo‑
rata biti izdani do 30. marca 2011.
28. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2011, razen 8. člena
tega zakona, ki začne veljati 1. julija 2011.
Št. 432-01/10-36/37
Ljubljana, dne 23. novembra 2010
EPA 1398-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

5020.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o sodnih taksah (ZST-1A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam
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UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o sodnih taksah (ZST‑1A), ki ga je sprejel Državni zbor Repu‑
blike Slovenije na seji 23. novembra 2010.
Št. 003‑02‑10/2010‑13
Ljubljana, dne 1. decembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O SODNIH TAKSAH (ZST-1A)
1. člen
V Zakonu o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08) se
1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(temeljna določba)
(1) Pred sodišči v Republiki Sloveniji se plačujejo takse
po določbah tega zakona in taksne tarife, ki je njegov sestavni
del.
(2) Pred prekrškovnimi organi v Republiki Sloveniji se
plačujejo takse po določbah tega zakona in taksne tarife, ki je
njegov sestavni del, v skladu s posebnimi predpisi, ki urejajo
prekrške.
(3) V postopkih odločanja glede plačil sodnih taks po tem
zakonu se smiselno uporabljajo določbe zakonov, ki urejajo po‑
samezne postopke, za katere se plačujejo sodne takse, razen
če ta zakon ne določa drugače.
(4) S tem zakonom se določa višina sodnih taks v postop‑
ku za evropski plačilni nalog in v evropskem postopku v sporih
majhne vrednosti za izvajanje:
1. Uredbe (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski
plačilni nalog (UL L št. 399 z dne 30. 12. 2006, str. 1) in
2. Uredbe (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih
majhne vrednosti (UL L št. 199 z dne 31. 7. 2007, str. 1).«.
2. člen
V četrtem odstavku 3. člena se za besedo »dolžnik« doda
vejica in besedilo »takso za postopek o predlogu za vpis v ze‑
mljiško knjigo, ki ga mora predlagati notar v skladu z zakonom,
ki ureja stvarnopravna razmerja, mora plačati zastavitelj.«
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) V kazenskem postopku o kaznivem dejanju, ki se
preganja po uradni dolžnosti, mora plačati takso za postopek
na prvi stopnji obdolženka oziroma obdolženec (v nadaljnjem
besedilu: obdolženec), ki mu je bila pravnomočno izrečena ka‑
zenska sankcija ali mu je bila kazen pravnomočno odpuščena.
Pri vstopu oškodovanke kot tožilke oziroma oškodovanca kot
tožilca (v nadaljnjem besedilu: oškodovanec kot tožilec) v po‑
stopek mora ob vstopu v postopek plačati takso oškodovanec
kot tožilec. Če je v tem postopku obdolžencu pravnomočno
izrečena kazenska sankcija ali mu je kazen pravnomočno
odpuščena, mora doplačati takso za postopek na prvi stopnji
obdolženec, sicer pa mora takso doplačati oškodovanec kot
tožilec. Določba prejšnjega stavka velja smiselno tudi za ka‑
zenski postopek na zasebno tožbo.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) V postopku o prekrških mora plačati takso za po‑
stopek na prvi stopnji storilka oziroma storilec (v nadaljnjem
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besedilu: storilec) prekrška, ki mu je bila pravnomočno izrečena
ali odpuščena sankcija za prekršek.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki
se glasi:
»(8) V postopku za vzpostavitev etažne lastnine po zako‑
nu, ki ureja vzpostavitev etažne lastnine na predlog pridobitelja
posameznega dela stavbe in določanje pripadajočega zemlji‑
šča k stavbi, mora plačati takso za postopek na prvi stopnji
tisti, o katerega vpisu lastninske pravice na posameznem delu
stavbe je sodišče s sklepom o vzpostavitvi etažne lastnine
prvič odločilo.«.
Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(nastanek taksne obveznosti, zapadlost v plačilo)
(1) Če ni v tem zakonu ali taksni tarifi določeno drugače,
nastane taksna obveznost:
1. za vsak postopek, ki ga vodi sodišče, ob vložitvi tožbe,
predloga za začetek postopka ali pravnega sredstva, če je ta
vloga dana na zapisnik, pa ob dokončanju zapisnika, razen če
ni v naslednjih točkah določeno drugače;
2. za pravdni postopek, če je pred njim tekel postopek za
izdajo plačilnega ali izpraznitvenega naloga oziroma postopek
izvršbe na podlagi verodostojne listine, takrat, ko prispe spis k
pristojnemu sodišču, pred katerim bo tekel pravdni postopek;
3. za postopek o socialnih sporih pred sodiščem prve
stopnje takrat, ko je sodna odločba vročena stranki;
4. za postopek o predlogu za izvršbo na podlagi verodo‑
stojne listine, ki je vložen po elektronski poti, ob oddaji predloga
v informacijski sistem;
5. za povprečno takso v stečajnem postopku ob prav‑
nomočnosti odločbe o delitvi; v postopku prisilne poravnave
pa ob pravnomočnosti odločbe, s katero se potrdi sklenjena
poravnava;
6. za postopek v upravnem sporu v zadevah, v katerih
mora sodišče odločiti v zakonsko določenem roku, in za po‑
stopek v upravnem sporu v stvareh socialnega varstva pred
sodiščem prve stopnje takrat, ko je sodna odločba vročena
stranki;
7. za kazenski postopek o kaznivem dejanju, ki se prega‑
nja po uradni dolžnosti, če vstopi v postopek oškodovanec kot
tožilec, ob njegovem vstopu, sicer pa ob pravnomočnosti sodbe
ali sklepa, s katerim izreče sodišče sodni opomin; za kazenski
postopek na zasebno tožbo za takso, ki se naknadno doplača,
ob pravnomočnosti sodbe ali sklepa, s katerim izreče sodišče
sodni opomin; za pravna sredstva v kazenskem postopku ob
pravnomočnosti odločbe o pravnem sredstvu;
8. za postopek o prekrških ob pravnomočnosti odločbe,
s katero se izreče sankcija za prekršek ali se storilcu prekr‑
ška sankcija odpusti, v primeru, če storilec prekrška ne more
dokazati identitete ali nima stalnega prebivališča ali če bi se z
odhodom zaradi prebivanja v tujini lahko izognil odgovornosti
za prekršek, pa takoj po izdaji odločbe o prekršku; za pravna
sredstva v postopku o prekrških ob pravnomočnosti odločbe o
pravnem sredstvu;
9. za takso v zapuščinskem postopku pred sodiščem
prve stopnje takrat, ko je zapuščinska obravnava končana;
če sodišče ne opravi nove zapuščinske obravnave, nastane
taksna obveznost za dodatni sklep o dedovanju z vročitvijo
tega sklepa dedičem;
10. za postopek za določitev odškodnine pred sodiščem
prve stopnje z vročitvijo sklepa o odškodnini udeležencu, ki mu
je naloženo plačilo odškodnine;
11. za takso za vpis v zemljiško knjigo, ki se opravi po
uradni dolžnosti, z vročitvijo sklepa o dovolitvi vpisa zavezancu
za plačilo;
12. za postopek za vzpostavitev etažne lastnine po zako‑
nu, ki ureja vzpostavitev etažne lastnine na predlog pridobitelja
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posameznega dela stavbe in določanje pripadajočega zemlji‑
šča k stavbi, pred sodiščem prve stopnje, z vročitvijo odločbe
o vzpostavitvi etažne lastnine;
13. za takso, ki jo je treba plačati ob domnevi umika ozi‑
roma ob zavrženju vloge zaradi neplačila takse za postopek,
ob pravnomočnosti ustreznega sklepa;
14. za poravnavo, pri kateri vrednost predmeta poravnave
presega vrednost predmeta postopka, za tisti del vrednosti
predmeta poravnave, ki presega vrednost predmeta postopka,
ob sklenitvi poravnave;
15. za takso zaradi zavlačevanja sodnih postopkov ter za
takse po tarifnih številkah 3005, 7401, 7402, 8401 in 8402 ob
pravnomočnosti ustrezne odločbe;
16. za takso za sklep o zavarovanju, ki ga izda sodišče po
uradni dolžnosti, ter za takse po tarifnih številkah 7408, 74010,
74012 in 8404 ob pravnomočnosti ustreznega sklepa;
17. za pritožbeni postopek, če ustrezen procesni zakon
določa napoved pritožbe, ob napovedi pritožbe;
18. za sodne prepise takrat, ko se prepis zahteva;
19. za druga dejanja takrat, ko se dejanje zahteva oziro‑
ma ko sodišče začne postopek.
(2) Razen v primerih iz tretjega in četrtega odstavka tega
člena je treba takso plačati najpozneje v roku, določenem v
plačilnem nalogu iz 34. oziroma 34.a člena tega zakona.
(3) Takso za postopek o predlogu za izvršbo na podlagi
verodostojne listine, ki je vložen po elektronski poti, je treba
plačati po nastanku taksne obveznosti v roku, ki je določen v
zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje.
(4) Za sodne prepise iz 18. točke in za druga dejanja iz
19. točke prvega odstavka tega člena, ki jih sodišče izvede ne‑
posredno potem, ko jih stranka zahteva, je treba plačati takso
ob nastanku taksne obveznosti.«.
4. člen
V drugem odstavku 6. člena se besedilo »ki je pristojno za
opravo dejanja oziroma vodenje postopka« nadomesti z bese‑
dilom »od katerega se zahteva opravo posameznega dejanja
ali vodenje postopka«.
Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Če je v primerih od 1. do 17. točke prvega odstavka
prejšnjega člena plačilo sodne takse opravljeno z referenco, ki
je taksnemu zavezancu dodeljena predhodno ali je navedena
v plačilnem nalogu iz 34. oziroma 34.a člena tega zakona, ta‑
ksni zavezanec po opravljenem plačilu sodne takse ni dolžan
dostavljati sodišču nikakršnih dokazil o plačilu, razen če ta
zakon ne določa drugače. Če pa je sodna taksa plačana brez
ustrezne reference, mora taksni zavezanec predložiti sodišču
potrdilo o opravljenem plačilu. Pravilo iz prejšnjega stavka ne
velja, če zakon določa obvezno uporabo reference pri plačilu
sodne takse.
(4) Plačilo takse za sodne prepise iz 18. točke prvega
odstavka in za druga dejanja iz 19. točke prvega odstavka
5. člena tega zakona mora stranka dokazati s potrdilom o
opravljenem plačilu.«.
5. člen
Za 6. členom se dodajo novi 6.a, 6.b in 6.c člen, ki se
glasijo:
»6.a člen
(dan plačila)
(1) Šteje se, da je sodna taksa plačana na dan, ko je de‑
narno nakazilo prejeto v dobro prehodnega podračuna sodišča,
če ta zakon ne določa drugače.
(2) Če se taksa plača pri blagajni sodišča, se šteje, da je
plačana na dan plačila pri blagajni sodišča.
(3) Če taksni zavezanec dostavi sodišču dokazilo o pla‑
čilu takse pred pretekom roka, določenega v plačilnem nalogu
iz 34. oziroma 34.a člena tega zakona, se šteje, da je taksa
plačana na dan, ko sodišče, od katerega se zahteva opravo
posameznega dejanja ali vodenje postopka, prejme dokazilo o
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plačilu, ne glede na to, kdaj je denarno nakazilo prejeto v dobro
prehodnega podračuna tega sodišča.
6.b člen
(domneva pravočasnosti plačila)
(1) Razen v primeru iz drugega odstavka tega člena se
pri plačilu sodne takse prek ponudnika plačilnih storitev šteje,
da je taksa plačana v roku, določenem v plačilnem nalogu iz
34. oziroma 34.a člena tega zakona, če je denarno nakazilo
prejeto v dobro prehodnega podračuna sodišča v treh delovnih
dneh po izteku tega roka.
(2) Če taksni zavezanec dostavi sodišču dokazilo o plačilu
takse pred pretekom roka, določenega v plačilnem nalogu iz
34. oziroma 34.a člena tega zakona, se šteje, da je taksa plača‑
na pravočasno ne glede na to, kdaj je denarno nakazilo prejeto
v dobro prehodnega podračuna tega sodišča.
6.c člen
(posebna vrnitev v prejšnje stanje)
(1) Zoper sklep o ustavitvi postopka ali sklep o zavrženju
zasebne tožbe, ki je bil izdan zaradi nepravočasnega plačila ta‑
kse, je dopustno v 15 dneh od vročitve sklepa vložiti predlog za
vrnitev v prejšnje stanje, če je bila plačilna transakcija za plačilo
sodne takse ponudniku plačilnih storitev odrejena tako, da je
slednji prejel ali odtegnil s plačnikovega računa znesek sodne
takse pred pretekom roka, določenega v plačilnem nalogu iz
34. oziroma 34.a člena tega zakona.
(2) Predlogu za vrnitev v prejšnje stanje je treba priložiti
dokazilo, da je bila plačilna transakcija za plačilo sodne takse
ponudniku plačilnih storitev odrejena tako, da je slednji prejel
ali odtegnil s plačnikovega računa znesek sodne takse pred
pretekom roka, določenega v plačilnem nalogu iz 34. oziroma
34.a člena tega zakona.
(3) Predlog za vrnitev v prejšnje stanje se vloži pri sodi‑
šču, ki je izdalo sklep o ustavitvi postopka ali sklep o zavrženju
zasebne tožbe. O predlogu odloči to sodišče brez naroka.
(4) Če se dovoli vrnitev v prejšnje stanje, sodišče razve‑
ljavi sklep o ustavitvi postopka ali sklep o zavrženju zasebne
tožbe.
(5) Prepozen ali nedovoljen predlog za vrnitev v prejšnje
stanje sodišče zavrže s sklepom, zoper katerega je dopustno
v 15 dneh od njegove vročitve vložiti pritožbo.«.
6. člen
V prvem odstavku 10. člena se za besedilom »organi lo‑
kalnih samoupravnih skupnosti« doda vejica in besedilo »centri
za socialno delo, kadar so predlagatelji v postopkih za ureditev
osebnih stanj in družinskih razmerij«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) V postopkih odločanja o dodelitvi brezplačne pravne
pomoči, o predlogu za oprostitev, odlog ali obročno plačilo
sodnih taks in o pritožbi zoper sklep o tem predlogu, o ugovoru
zoper plačilni nalog iz 34. oziroma 34.a člena tega zakona ter
v upravnih sporih o priznanju mednarodne zaščite po zakonu,
ki ureja mednarodno zaščito, se taksa ne plača.«.
7. člen
V drugem odstavku 11. člena se besedilo »Čas odloga
plačila oziroma skupni čas plačevanja obrokov ne sme biti
daljši od 12 mesecev.« nadomesti z besedilom »Sodišče lahko
stranki odloži plačilo taks najdlje do izdaje odločbe, takse za
postopek o predlogu za izvršbo pa najdlje do preteka šestih
mesecev od izdaje sklepa o izvršbi.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) Šteje se, da bi bila s plačilom taks občutno zmanj‑
šana sredstva, s katerimi se preživlja stranka ali se preživljajo
njeni družinski člani, če stranka na podlagi odločbe pristojnega
organa prejema denarno socialno pomoč po določbah zakona,
ki ureja socialno varstvene prejemke in zakona, ki ureja uvelja‑
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vljanje pravic iz javnih sredstev. V tem primeru se premoženj‑
sko stanje stranke in njenih družinskih članov ne ugotavlja.«.
8. člen
Tretji odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Izjava o premoženjskem stanju vsebuje zlasti podat‑
ke stranke in njenih družinskih članov o premoženju, prihrankih
in dohodkih (dohodki in prejemki, ki so vir dohodnine, dedišči‑
ne, darila in podobno) v Republiki Sloveniji in v tujini. Izjava o
premoženjskem stanju stranke iz tretjega odstavka prejšnjega
člena vsebuje zlasti podatke stranke o premoženju, denarnih
sredstvih in dohodkih iz dejavnosti v Republiki Sloveniji in v
tujini. Podrobnejšo vsebino izjave o premoženjskem stanju,
obliko obrazca, na katerem je treba izpolniti izjavo, in priloge,
ki jih je treba priložiti obrazcu, predpiše minister, pristojen za
pravosodje. Če izjava ni vložena na predpisanem obrazcu ali
če obrazcu niso priložene predpisane priloge, ravna sodišče v
skladu s pravili o nepopolnih vlogah.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) Predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo so‑
dnih taks in druge listine, pridobljene v postopku odločanja o
tem predlogu, ter sklep, ki ga sodišče izda v tem postopku, se
takoj po prejemu listine ali izdaji sklepa zaprejo v poseben ovi‑
tek, na katerem se označi, za katere listine ali sklep gre. Listine
in sklep, zaprte v tem ovitku, lahko pregledujejo le stranka, ki je
vložila predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks, ter
sodišče in drugi državni organi v zvezi z izvrševanjem njihovih
z zakonom določenih pristojnosti. Po pregledu se morajo listine
in sklep spet zapreti v poseben ovitek in na njem označiti, kdo
in kdaj ter po kateri zakonski podlagi jih je pregledal. Enako ve‑
lja za listine in sklepe, ki jih sodišče prejme ali izda v postopku
o pravnem sredstvu zoper sklep o predlogu za oprostitev, odlog
ali obročno plačilo taks in v postopku po tretjem ali četrtem
odstavku 13. člena tega zakona. Smiselno enako velja tudi, če
sodišče vodi spis v elektronski obliki.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
9. člen
V prvem odstavku 13. člena se črta besedilo »oziroma
obveznost povrnitve takse drugemu udeležencu postopka«.
10. člen
Naslov III. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»III. TAKSE GLEDE NA VREDNOST PREDMETA POSTOPKA,
NAČELO ENKRATNEGA PLAČILA TAKSE«.
11. člen
V 16. in 17. členu se v glavi tabele v levem stolpcu za
besedo »do« doda beseda »vključno«.
12. člen
Za prvim odstavkom 18. člena se doda nov drugi odsta‑
vek, ki se glasi:
»(2) Za postopek o nasprotni tožbi se plača posebna
taksa.«.
Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo tretji do šesti
odstavek.
13. člen
Drugi odstavek 20. člena se črta.
14. člen
Prvi odstavek 24. člena se črta.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi
odstavek.
15. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»28. člen
(zemljiškoknjižni postopek)
(1) V zemljiškoknjižnem postopku se vrednost nepremič‑
nine, pri kateri se zahteva vknjižba lastninske pravice, določi
tako:
1. če se predlaga vknjižba na podlagi zemljiškoknjižnega
dovolila: kot cena ali vrednost, navedena v listini o zavezo‑
valnem pravnem poslu, na podlagi katere je bilo izstavljeno
zemljiškoknjižno dovolilo,
2. če se predlaga vknjižba na podlagi pravnomočne sodne
odločbe: kot vrednost spornega predmeta v postopku, v kate‑
rem je bila izdana ta sodna odločba.
(2) Če vrednosti nepremičnine ni mogoče določiti po prej‑
šnjem odstavku, se vrednost določi na podlagi cenitve sodnega
cenilca ali pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin, ki ne sme
biti starejša od šestih mesecev pred vložitvijo zemljiškoknji‑
žnega predloga in ki mora biti priložena zemljiškoknjižnemu
predlogu.«.
16. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen
(postopek za plačilo takse)
(1) Če taksa ob nastanku taksne obveznosti ni plačana
in izkazana v skladu s 6. členom tega zakona, sodišče, razen
v primeru iz drugega odstavka tega člena, izroči ali pošlje ta‑
ksnemu zavezancu plačilni nalog, naj v 15 dneh, v postopku
izvršbe in zavarovanja pa v osmih dneh od vročitve naloga,
plača dolžno takso. Plačilni nalog mora vsebovati osebno ime
in naslov zavezanca, za pravno osebo pa naziv in sedež, višino
dolžne sodne takse in pravno podlago za njeno odmero, števil‑
ko računa za nakazilo, referenco in opozorilo glede posledic,
če taksa ne bi bila plačana pravočasno.
(2) V postopku o predlogu za izvršbo na podlagi verodo‑
stojne listine, ki je vložen po elektronski poti, sodišče ne izda
plačilnega naloga iz prejšnjega odstavka.
(3) Če se vloga šteje za umaknjeno ali se zavrže, ker
taksa za postopek o vlogi ni bila plačana, mora stranka plačati
takso, ki je v tarifnem delu tega zakona določena za umik vlo‑
ge. Če ta taksa v tarifnem delu zakona ni določena, se plača
tretjina takse za postopek o vlogi. Zaradi plačila te takse pošlje
sodišče taksnemu zavezancu nov plačilni nalog s sestavinami,
določenimi v prvem odstavku tega člena.
(4) Če je bila taksa za postopek o vlogi deloma plačana ali
če je bila plačana brez ustrezne reference in se je zaradi tega
štela za neplačano, se taksa iz prejšnjega odstavka plača iz ta‑
kse, ki je bila plačana za postopek o vlogi. Če je taksa, plačana
za postopek o vlogi, večja od takse iz prejšnjega odstavka, se
presežek vrne, če je manjša, pa jo je treba doplačati. Zaradi
doplačila pošlje sodišče taksnemu zavezancu nov plačilni nalog
s sestavinami, določenimi v prvem odstavku tega člena.«.
17. člen
Za 34. členom se doda nov 34.a člen, ki se glasi:
»34.a člen
(ugovor zoper plačilni nalog)
(1) Zoper plačilni nalog iz prejšnjega člena je dopustno
v osmih dneh od vročitve naloga vložiti ugovor iz razlogov, da
je taksa že plačana ali da je sodišče takso napačno odmerilo.
Ugovoru, vloženemu iz razloga, da je taksa že plačana, je treba
priložiti potrdilo o opravljenem plačilu.
(2) Če oseba, ki je izdala plačilni nalog, ugotovi, da je
pravočasni, popolni in dovoljeni ugovor utemeljen iz razloga, da
je sodišče takso napačno odmerilo, lahko s sklepom ugovoru
ugodi, izpodbijani plačilni nalog spremeni in določi novo višino
takse. Zaradi plačila te takse pošlje taksnemu zavezancu nov
plačilni nalog, ki je sestavni del sklepa o ugovoru.
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(3) Če oseba, ki je izdala plačilni nalog, ne ravna po
prejšnjem odstavku, odloča o ugovoru iz prvega odstavka tega
člena sodnik posameznik sodišča, ki je izdalo plačilni nalog.
S sklepom, ki ga izda o ugovoru, sodnik ugovoru ugodi ali ga
zavrne ali pa zavrže kot prepoznega, nepopolnega ali nedovo‑
ljenega. Če ugovoru ugodi, razveljavi izpodbijani plačilni nalog
in ugotovi, da je taksa že plačana, ali pa izpodbijani plačilni
nalog spremeni in določi novo višino takse. Zaradi plačila te
takse pošlje sodišče taksnemu zavezancu nov plačilni nalog,
ki je sestavni del sklepa o ugovoru.
(4) Če oseba, ki je izdala plačilni nalog, po uradni dolžno‑
sti ugotovi, da so v plačilnem nalogu napake, ga lahko do po‑
trditve izvršljivosti iz 35. člena tega zakona nadomesti z novim
plačilnim nalogom. Zoper novi plačilni nalog je dopustno vložiti
ugovor, za katerega se smiselno uporablja določba prvega
odstavka tega člena.
(5) Novi plačilni nalog iz drugega, tretjega ali četrtega od‑
stavka tega člena mora vsebovati sestavine, določene v prvem
odstavku prejšnjega člena.«.
18. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»35. člen
(postopek zaradi izterjave neplačane takse)
(1) Če taksni zavezanec, ki ima stalno prebivališče ali
sedež v Republiki Sloveniji, ne plača takse v roku, ki je določen
v plačilnem nalogu iz 34. oziroma 34.a člena tega zakona ozi‑
roma če v tem roku ne zaprosi za oprostitev, odlog ali obročno
plačilo taks po drugem zakonu ali če ne vloži ugovora po 34.a
členu tega zakona, sodišče potrdi izvršljivost plačilnega naloga
in ga v nadaljnjem roku 15 dni pošlje organu, pristojnemu za
opravljanje nalog davčne izvršbe denarnih terjatev države iz
naslova sodnih taks.
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(2) Če taksni zavezanec, ki ima stalno prebivališče ali
sedež v tujini, ne plača takse v roku, ki je določen v plačilnem
nalogu iz 34. oziroma 34.a člena tega zakona oziroma če v tem
roku ne zaprosi za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks
po drugem zakonu ali če ne vloži ugovora po 34.a členu tega
zakona, sodišče potrdi izvršljivost plačilnega naloga in ga v
nadaljnjem roku 15 dni pošlje organu, ki je po zakonu pristojen
za zastopanje in uveljavljanje premoženjskih pravic in koristi
Republike Slovenije v tujini.«.
19. člen
Drugi odstavek 36. člena se črta.
20. člen
V tabeli 1.1 se opomba pri tarifni številki 1111 spremeni
tako, da se glasi:
»Opomba: če je pred tem postopkom zaradi istega predme‑
ta spora tekel postopek za izdajo plačilnega ali izpraznitvenega
naloga, postopek za evropski plačilni nalog ali postopek za izvršbo
na podlagi verodostojne listine, se taksa za postopek za izdajo
naloga oziroma za postopek o predlogu za izvršbo na podlagi
verodostojne listine všteje v takso po tej tarifni številki, in sicer po
vrednosti predmeta spora, ki je prešel v pravdni postopek.«.
V opombi 1.1 se doda nova točka c), ki se glasi:
»c) Takse, določene v tabeli 1.1, se plačujejo tudi v evrop‑
skem postopku v sporih majhne vrednosti.«.
21. člen
V opombi 1.2 se doda nova točka a), ki se glasi:
»a) Če se v sporu za razvezo zakonske zveze ali za ugo‑
tovitev očetovstva hkrati obravnava tudi zahtevek za varstvo,
vzgojo in preživljanje otroka ali zahtevek za preživljanje za‑
konca, se plača samo taksa za postopek za razvezo zakonske
zveze oziroma za postopek za ugotovitev očetovstva.«.
Dosedanje besedilo opombe 1.2 postane točka b).

22. člen
V tabeli 1.3 se za tarifno številko 1301 doda nova tarifna številka 1302, ki se glasi:
»1302

Postopek se konča:
1. z umikom tožbe pred izdajo plačilnega ali izpraznitvenega naloga,
2. z odpovedjo tožbenemu zahtevku pred izdajo plačilnega ali izpraznitvenega naloga.
Taksa po tarifni številki 1301 se zniža na

0,4«

Za tabelo 1.3 se doda opomba 1.3, ki se glasi:
»Opomba 1.3:
Taksi po tarifnih številkah 1301 in 1302 se plačujeta tudi v postopku za evropski plačilni nalog.«.
23. člen
V naslovu tabele 2.2 in v točki b) opombe 2.2 se črta besedilo »o socialnih sporih nepremoženjske narave in«.
24. člen
V opombi 3 se v točki a) črta beseda »vseh«.
V točki b) se za besedilom »in v sporih o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok, v« črta beseda »vseh«.
V točki č) se črta beseda »vseh«.
25. člen
Tabela 5.1 se spremeni tako, da se glasi:
»5.1 Stečajni postopek nad pravno osebo, postopek prisilne poravnave in postopek prisilne likvidacije
Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

5.1.1 Postopek na prvi stopnji
5111
Postopek o predlogu za začetek stečajnega postopka
Opomba: taksa se ne plača za postopek o predlogu za začetek stečajnega
postopka, ki ga vloži upravitelj, ko ugotovi, da je pravna oseba, nad katero je
bil začet postopek prisilne likvidacije, insolventna.

Količnik za odmero takse po
16. členu ZST‑1 ali znesek
takse
246 EUR
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5112

Postopek o predlogu za začetek postopka prisilne poravnave

164 EUR

5113

Postopek o predlogu za začetek postopka prisilne likvidacije

82 EUR

5114

Stečajni postopek – povprečna taksa

1,2
– največ 2.000 EUR

5115

Postopek prisilne poravnave – povprečna taksa

0,7
– največ 2.000 EUR

5116

Postopek o ugovoru proti vodenju postopka prisilne poravnave

50 EUR

5.1.2 Pritožbeni postopek
5121

Postopek o pritožbi zoper sklep o prvi razdelitvi

410 EUR

5122

Postopek o pritožbi zoper druge odločbe

82 EUR«

26. člen
V tabeli 5.2 se črta tarifna številka 5201.
Dosedanja tarifna številka 5202 postane tarifna številka 5201.
V opombi 5.2 se v točki a) besedilo »taks po tarifnih številkah 5201 in 5202« nadomesti z besedilom »takse po tarifni številki
5201«.
27. člen
Naslov tabele 6.1 se spremeni tako, da se glasi: »Postopek v upravnem sporu in postopki za sodno varstvo po posebnih
zakonih, v katerih odloča Vrhovno sodišče Republike Slovenije«.
28. člen
V opombi 7.1 se točka e) spremeni tako, da se glasi:
»e) Če sodišče v pravnomočni odločbi, ki jo izda v obnovljenem postopku, izreče, da prejšnja odločba ostane v veljavi, se
plačajo za vse stopnje novega postopka enake takse, kot so bile plačane na teh stopnjah v prejšnjem postopku oziroma bi bile
plačane, če bi prejšnji postopek tekel tudi na teh stopnjah. Takse, plačane v prejšnjem postopku, se ne vračajo.«.
Točka f) se spremeni tako, da se glasi:
»f) Če sodišče v pravnomočni odločbi, ki jo izda v obnovljenem postopku, prejšnjo odločbo deloma ali v celoti razveljavi, se
obsojencu vrne tisti del takse, plačane v prejšnjem postopku, ki presega takso, kakršno bi moral plačati v novem postopku glede
na novo pravnomočno izrečeno kazensko sankcijo oziroma odpust kazni. Sorazmerni del takse se vrne za vse stopnje postopka,
na katerih je tekel prejšnji postopek. Če pa obnovljeni postopek teče tudi na višji stopnji, na kateri prejšnji postopek ni tekel, se za
to stopnjo plača taksa glede na sankcijo, ki je pravnomočno izrečena v obnovljenem postopku.«.
29. člen
V opombi 7.2 se točka d) spremeni tako, da se glasi:
»d) Če sodišče v pravnomočni odločbi, ki jo izda v obnovljenem postopku, izreče, da prejšnja odločba ostane v veljavi, se
plačajo za vse stopnje novega postopka enake takse, kot so bile plačane na teh stopnjah v prejšnjem postopku oziroma bi bile
plačane, če bi prejšnji postopek tekel tudi na teh stopnjah.«.
Točka e) se spremeni tako, da se glasi:
»e) Če sodišče v pravnomočni odločbi, ki jo izda v obnovljenem postopku, prejšnjo odločbo deloma ali v celoti razveljavi, se
za novi postopek plačajo takse le za tiste stopnje postopka, na katerih prejšnji postopek ni tekel.«.
Točke f), g) in h) se črtajo.
30. člen
V tabeli 7.4 se za tarifno številko 74013 doda nova tarifna številka 74014, ki se glasi:
»74014

Zavrženje ali zavrnitev zahteve za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno odločbo
o odreditvi ali podaljšanju pripora

50 EUR«

31. člen
V tabeli 8.1 se za tarifno številko 8121 doda nova tarifna številka 8122, ki se glasi:
»8122

Zavrnitev ugovora zoper sodbo, izdano v skrajšanem postopku

60 EUR«

32. člen
Tabela 8.2 se spremeni tako, da se glasi:
»8.2 Postopek o zahtevi za sodno varstvo
Tarifna
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
številka
8.2.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
8211 Zavrženje zahteve za sodno varstvo
8212 Zavrnitev zahteve za sodno varstvo
8213 Umik zahteve za sodno varstvo pred razpisom naroka za ustno obravnavo, če se odloča brez obrav‑
nave, pa pred izdajo odločbe
8.2.2 Pritožbeni postopek
8221 Zavrženje pritožbe zoper sodbo ali sklep sodišča, s katerim je bila zahteva za sodno varstvo zavr‑
njena ali zavržena

Znesek takse
50 EUR
150 EUR
20 EUR

30 EUR«
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Opomba 8.2 se spremeni tako, da se glasi:
»Opomba 8.2:
Razen za zavrženje pritožbe zoper sodbo ali sklep sodišča, s katerim je bila zahteva za sodno varstvo zavrnjena ali zavržena,
se v pritožbenem postopku plačajo enake takse kot v pritožbenem postopku v rednem sodnem postopku o prekrških.«.
33. člen
Tabela 8.4 se spremeni tako, da se glasi:
»8.4 Posebne takse v postopku o prekrških
Tarifna
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
številka
8401 Taksa zaradi krivdne povzročitve preložitve dejanja v postopku o prekršku
8402 Sklep o zavrnitvi zahteve za izločitev sodnika, zapisnikarja, tolmača, strokovnjaka ali izvedenca,
če je iz izreka in obrazložitve sklepa razvidno, da gre za očitno neutemeljeno zahtevo, podano z
namenom zavlačevanja postopka ali spodkopavanja avtoritete sodišča
8403 Sklep, s katerim se zavrže ali zavrne drug predlog storilca ali druge osebe, ki ni posebej taksiran
in ni takse prost
8404 Sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja ali
sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja ali
sklep o preklicu odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ali
sklep o določitvi uklonilnega zapora ali
sklep o redovni globi
8405 Zavrženje ali zavrnitev pritožbe zoper sodbo ali sklep, s katerim se zavrne ali zavrže ugovor
zoper sodbo, izdano v skrajšanem postopku ali
zavrženje ali zavrnitev pritožbe zoper sklep o redovni globi
8406 Zavrženje ali zavrnitev pritožbe lastnika predmetov glede izreka o odvzemu predmetov
8407 Zavrženje ali zavrnitev drugih pritožb ali ugovorov, ki niso posebej taksirani in niso takse prosti

Znesek takse
50 EUR
50 EUR
30 EUR

30 EUR
30 EUR
30 EUR
20 EUR«

34. člen
V naslovu tabele 9.7 in opombi 9.7 se za besedo »meje« doda vejica in besedilo »postopek za ureditev medsebojnih razmerij
v primeru gradnje čez mejo nepremičnine«.
35. člen
V tabeli 9.8 se tarifna številka 9803 spremeni tako, da se glasi:
»9803

Overitev podpisa na pogodbi, katere vrednost je ocenljiva

0,3 –
največ
50 eurov«

Tarifna številka 9805 se spremeni tako, da se glasi:
»9805

Overitev podaljšanja veljavnosti pogodbe, katere vrednost je ocenljiva

0,15 –
največ
25 eurov«

36. člen
Tabela 9.9 se spremeni tako, da se glasi:
»9.9 Ustanavljanje sklada za omejitev odgovornosti ladjarja, pomorski protest
Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

9.9.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
9911 Postopek o predlogu za ustanovitev sklada za omejitev odgovornosti ladjarja – na splošno
9912 Postopek o predlogu za ustanovitev sklada za omejitev odgovornosti ladjarja se konča z zavrže‑
njem ali zavrnitvijo predloga.
9913

Taksa po tarifni številki 9911 se zniža na
Postopek o predlogu za ustanovitev sklada za omejitev odgovornosti ladjarja se konča z umikom
predloga pred izdajo sklepa.

Taksa po tarifni številki 9911 se zniža na
9914 Sklep o delitvi sklada za omejitev odgovornosti ladjarja
9.9.2 Postopek o pritožbi zoper sklep o delitvi sklada za omejitev odgovornosti ladjarja
9921 Postopek na splošno
9922 Postopek se konča z umikom pritožbe.
Taksa po tarifni številki 9921 se zniža na

Količnik za
odmero takse po
16. členu ZST‑1
ali znesek takse
2,4

35 EUR

20 EUR
2,4
2,4
1,2
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9.9.3 Pomorski protest
9931 Pomorski protest

16 EUR«

Opomba 9.9 se črta.
37. člen
Tabela 9.10 se spremeni tako, da se glasi:
»9.10 Zemljiškoknjižni postopek
Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Znesek takse

9.10.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
Postopek o predlogu za vknjižbo lastninske pravice ali za vknjižbo spremembe osnovnega pravne‑
ga položaja nepremičnine – glede na vrednost nepremičnine, pri kateri se zahteva vknjižba:
enaka ali večja od

91011

manjša od
20.000

5 EUR

20.000

32.000

20 EUR

32.000

41.000

40 EUR

41.000

70.000

60 EUR

70.000

300.000

80 EUR

300.000

400.000

100 EUR

400.000

500.000

120 EUR

500.000

600.000

160 EUR

600.000

750.000

200 EUR

750.000

1.000.000

250 EUR

1.000.000

2.000.000

300 EUR

2.000.000

5.000.000

600 EUR

5.000.000

10.000.000

1.500 EUR

10.000.000

20.000.000

2.000 EUR

20.000.000

40.000.000

3.000 EUR

40.000.000

60.000.000

4.000 EUR

60.000.000

5.000 EUR

Postopek o predlogu za vknjižbo:
1. pridobitve ali prenosa hipoteke,
91012
2. pridobitve zemljiškega dolga ali
3. pridobitve ali prenosa stavbne pravice

50 EUR

91013 Postopek o predlogu za vpis zaznambe vrstnega reda

25 EUR

9.10.2 Postopek s pravnimi sredstvi
91021 Postopek o ugovoru ali pritožbi

16 EUR«

Opomba 9.10 se spremeni tako, da se glasi:
»Opomba 9.10:
a) Takso po tarifni številki 91011, 91012 ali 91013 je treba plačati tudi, če se vpis opravi po uradni dolžnosti, razen če ne gre
za vpis, ki je takse oproščen (opomba c).
b) Če predlagatelj z istim predlogom zahteva vpise pri več nepremičninah in je po zakonu, ki ureja zemljiško knjigo, taka
kumulacija zahtevkov dovoljena, se plača samo ena taksa po tarifni številki 91011, 91012 ali 91013.
c) Ne plača se taksa za naslednje vpise oziroma postopke o predlogu za vpis:
1. za vknjižbo pridobitve hipoteke na podlagi sklepa o dovolitvi izvršbe;
2. za vpis v korist države ali samoupravne lokalne skupnosti;
3. za uradna dejanja v postopku nastavitve in dopolnitve zemljiških knjig, razen če je napaka nastala po krivdi nosilca pravice,
ter za prilagoditev zemljiških knjig dejanskemu stanju in stanju v katastru;
4. za ponovno vknjižbo lastninske pravice ali drugega osnovnega pravnega položaja nepremičnine, ponovno vknjižbo pridobi‑
tve ali prenosa hipoteke, ponovno vknjižbo pridobitve zemljiškega dolga ali ponovno vknjižbo pridobitve ali prenosa stavbne pravice,
če se taka ponovna vknjižba dovoli v vrstnem redu zaznambe izbrisne tožbe ali zaznambe izrednega pravnega sredstva;
5. za vknjižbo lastninske pravice na podlagi razdelitve solastnine ali skupne lastnine v korist oseb, ki so bile prej vpisane kot
solastniki ali skupni lastniki;
6. za vpis na podlagi sklepa o dedovanju;
7. za vknjižbo lastninske pravice ali spremembe pravnega položaja nepremičnine ob vpisu oblikovanja etažne lastnine;
8. za poznejšo vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, ki je skupna lastnina zakoncev, v korist posameznega zakonca,
če je lastninska pravica v zemljiški knjigi vknjižena samo v korist drugega zakonca.«.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

97 / 3. 12. 2010 /

Stran

15023

38. člen
Za opombo 9.11 se doda nova tabela 9.12, ki se glasi:
»9.12 Postopki po zakonu, ki ureja vzpostavitev etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in
določanje pripadajočega zemljišča k stavbi
Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

9.12.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
91211 Postopek za vzpostavitev etažne lastnine
91212 Predlog za vpis druge stvarne ali obligacijske pravice na posameznem delu ali na stavbi kot celoti v
okviru prijave udeležbe v postopku za vzpostavitev etažne lastnine
91213 Postopek za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi
91214 Postopek se konča:
1. z umikom predloga pred razpisom naroka, če se odloča brez naroka, pa pred izdajo odločbe,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.

Znesek takse ali
količnik za odme‑
ro takse po tarifni
številki 91211
oziroma 91212
150 EUR
50 EUR
200 EUR

Taksa po tarifni številki 91211, 91212 oziroma 91213 se zniža na
9.12.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
91221 Postopek na splošno
91222 Postopek se konča:
1. z umikom pritožbe pred razpisom naroka za obravnavo oziroma pred začetkom seje senata,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.

0,33

Taksa po tarifni številki 91221 se zniža na
9.12.3 Izredna pravna sredstva
91231 Obnova postopka
9.12.4 Posebne takse
91241 Postopek o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste

0,33

0,66

0,66
30 EUR«

Za tabelo 9.12 se doda opomba 9.12, ki se glasi:
»Opomba 9.12:
a) Takse po tarifnih številkah 91211, 91214, 91221, 91222, 91241 in po točki c) te opombe se plačajo posebej za vsako enoto
oziroma posamezen del stavbe, na katerem se vzpostavlja etažna lastnina.
b) Takse po tarifnih številkah 91212, 91214, 91221, 91222, 91241 in po točki c) te opombe se plačajo za postopek odločanja
o predlogu za vpis vsake posamezne druge stvarne ali obligacijske pravice na vsakem posameznem delu ali na stavbi kot celoti.
c) V postopku za vzpostavitev etažne lastnine in v postopku za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi je treba plačati tudi
takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je posebej določeno, da se plačajo v nepravdnih postopkih.«.
39. člen
V tabeli 10.1 se pri tarifni številki 10103 za besedo »sredstev« doda pomišljaj in besedilo »za vsako stran izvirnika«.
40. člen
V tabeli 10.4 se tarifna številka 10401 spremeni tako, da se glasi:
»10401

Sestava vloge, ki se da ustno na zapisnik zunaj naroka

41. člen
V prilogah 1 in 2 se v glavi tabele v levem stolpcu za
besedo »do« doda beseda »vključno«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Takse za postopke in dejanja, glede katerih je nastala
taksna obveznost do 31. decembra 2010, se plačujejo po do‑
sedanjih predpisih in dosedanji tarifi, če ni v tem členu drugače
določeno.
Če je bila do 31. decembra 2010 plačana taksa za posto‑
pek ali dejanje, ki bo opravljeno po 1. januarju 2011, se ne pla‑
ča taksa po tem zakonu, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
Če sodišče do 31. decembra 2010 še ni odločilo o predlogu
za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks, odloči o tem
predlogu v skladu z določbo spremenjenega drugega odstavka
11. člena in novega petega odstavka 12. člena zakona.

40% takse, ki se plača za
postopek na podlagi te vloge
– največ
2.000 EUR«

Če je bil zemljiškoknjižni predlog vložen do 31. decembra
2010 in do 31. decembra 2010 sodišče še ni odločilo o zahtev‑
ku za vpis, nastane taksna obveznost za plačilo takse po tarifni
številki 91011, 91012 ali 91013 v tabeli 9.10, kot se spreminja s
tem zakonom, ko sodišče izda sklep, s katerim odloči o vpisu.
43. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2011.
Določba 8. člena tega zakona se v delu, ki se nanaša na
spis v elektronski obliki, začne uporabljati 1. septembra 2011.
Št. 436-03/10-1/28
Ljubljana, dne 23. novembra 2010
EPA 1150-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(ZVNDN-B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr‑
vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami (ZVNDN-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN‑B), ki
ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. no‑
vembra 2010
Št. 003‑02‑10/2010‑15
Ljubljana, dne 1. decembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI (ZVNDN-B)
1. člen
V Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) se v
prvem odstavku 19.a člena na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»Pogodbo o službi v Civilni zaščiti se lahko sklene s pripadni‑
kom Civilne zaščite, ki ni bil pravnomočno obsojen zaradi na‑
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
ali ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev oziroma zoper katerega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.«.
2. člen
Za četrtim odstavkom 21. člena se doda nov peti odsta‑
vek, ki se glasi:
»(5) Prostovoljna gasilska društva in njihove zveze, posta‑
je gorske reševalne službe in njihova zveza, jamarska društva
in njihova zveza, potapljaška društva in njihova zveza, kino‑
loška društva in njihova zveza, društva vodnikov reševalnih
psov in njihova zveza, taborniška in skavtska društva in njihove
zveze, Rdeči križ Slovenije in območna združenja, radioama‑
terska društva in njihova zveza, Planinska zveza Slovenije in
določena planinska društva, Združenje slovenskih poklicnih
gasilcev in druga društva, ki v skladu s prvim odstavkom tega
člena organizirajo enote, službe in druge operativne sestave za
opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ali izvajajo druge
naloge v skladu s tem zakonom, opravljajo humanitarno dejav‑
nost in delujejo v javnem interesu. Status delovanja v javnem
interesu za nevladne organizacije, ki niso vključene v prejšnji
stavek, pa opravljajo določene naloge zaščite, reševanja in
pomoči v skladu z načrti zaščite in reševanja, ugotavlja Uprava
Republike Slovenije za zaščito in reševanje tako, da upošteva,
ali te nevladne organizacije opravljajo podobne dejavnosti kot
nevladne organizacije iz prejšnjega stavka ter s smiselno upo‑
rabo predpisov o društvih.«.
3. člen
V 23. členu se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja,
ki se glasi:
»– zaradi vročitve ali vrnitve opreme in sredstev, ki jih je
prejel kot pripadnik Civilne zaščite;«.
Dosedanja četrta alineja postane peta alineja.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
V drugem odstavku 27. člena se na koncu doda besedilo:
»Delodajalec zahteva povračilo nadomestila plače z vsemi pri‑
spevki in davki, ki bremenijo plačo, od pristojnega državnega
organa oziroma organa lokalne skupnosti, ki je pripadnika ozi‑
roma državljana pozval k opravljanju nalog zaščite, reševanja
in pomoči, po postopku določenem v predpisu iz prejšnjega
odstavka.«.
Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odsta‑
vek, ki se glasita:
»(5) Delodajalec lahko, poleg nadomestila plače in pri‑
padajočih prispevkov ter davkov, od pristojnega državnega
organa oziroma organa lokalne skupnosti, ki je pripadnika
Civilne zaščite oziroma državljana, ki v skladu s tem zakonom
prostovoljno sodeluje pri opravljanju nalog zaščite, reševanja
in pomoči, pozval k opravljanju teh nalog, zahteva tudi povra‑
čilo izpada dohodka v višini 20 odstotkov nadomestila plače,
vključno s pripadajočimi prispevki in davki, ki ga je izplačal
za čas odsotnosti pripadnika ali državljana z dela. Pripadniku
Civilne zaščite oziroma državljanu, ki je opravljal samostojno
dejavnost, se nadomestilo izpada dohodka v višini 20 odstotkov
obračuna od nadomestila izgubljenega zaslužka, do katerega
je upravičen zaradi opravljanja nalog zaščite, reševanja in
pomoči.
(6) Državni organ ali organ lokalne skupnosti lahko za
pripadnike Civilne zaščite oziroma državljane, ki v skladu s tem
zakonom prostovoljno sodelujejo pri opravljanju nalog zaščite,
reševanja in pomoči v enotah, službah in drugih operativnih
sestavah iz njegove pristojnosti, izdela letni program njihovega
usposabljanja za zaščito in reševanje, z njim seznani njihove
delodajalce in program po potrebi z delodajalci tudi uskladi.«.
5. člen
Prvi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Poškodba ali bolezen, ki nastane med opravljanjem
nalog, usposabljanjem v Civilni zaščiti ali v drugih reševalnih
enotah, službah in drugih operativnih sestavah, ki jih organi‑
zirajo nevladne organizacije v skladu s tem zakonom ali med
izvrševanjem materialne dolžnosti v Civilni zaščiti, se šteje kot
poškodba pri delu ali poklicna bolezen po predpisih o zdra‑
vstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju.«.
V šestem odstavku se besedilo »če državljan ni zavaro‑
van« nadomesti z besedilom »če oseba ni zavarovana«.
Za šestim odstavkom se dodata nova sedmi in osmi od‑
stavek, ki se glasita:
»(7) Delodajalec, pri katerem je zaposlen pripadnik Civil‑
ne zaščite oziroma državljan, ki se je poškodoval ali zbolel pri
opravljanju nalog iz prvega odstavka tega člena, ima pravico
do povračila nadomestila plače do 30 delovnih dni za čas ne‑
zmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe v posameznem
primeru oziroma do največ 120 delovnih dni v koledarskem
letu, v breme pristojnega državnega organa oziroma organa
lokalne skupnosti, ki je pripadnika ali državljana pozval na
usposabljanje ali k opravljanju nalog zaščite, reševanja in po‑
moči. Delodajalec lahko zahteva povračilo nadomestila plače le
v višini, kot ga je dejansko izplačal pripadniku Civilne zaščite ali
državljanu med njegovo začasno nezmožnostjo za delo.
(8) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
posebej zavaruje za primer smrti, trajne izgube splošne delov‑
ne zmožnosti in prehodne nezmožnosti za delo, pri opravljanju
nalog zaščite, reševanja in pomoči oziroma med vajami, šo‑
lanjem ali usposabljanjem, pripadnike Civilne zaščite v orga‑
nih, enotah in službah Civilne zaščite, pogodbene pripadnike
Civilne zaščite ter druge pogodbene izvajalce nalog zaščite
in reševanja oziroma državljane, ki prostovoljno sodelujejo
pri zaščiti in reševanju v reševalnih enotah, službah in drugih
operativnih sestavah, ki so v državni pristojnosti. V skladu s
prejšnjim stavkom se zavarujejo tudi udeleženci usposabljanj,
posvetov, seminarjev in strokovnih srečanj, ki jih organizira
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, oziroma

Uradni list Republike Slovenije
osebe, ki opravljajo izpit, preizkus usposobljenosti ali znanja s
področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter člani
izpitnih komisij, ki te izpite ali preizkuse izvajajo, ter predsedniki
in člani državne in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob
naravnih in drugih nesrečah. Uprava Republike Slovenije za
zaščito in reševanje posebej zavaruje za primere iz prvega
stavka tega odstavka tudi določeno število operativnih gasil‑
cev in drugih reševalcev, ki jih je mogoče na podlagi državnih
in regijskih načrtov zaščite in reševanja oziroma po odločitvi
pristojnih organov v skladu s tem zakonom napotiti z neogro‑
ženih območij države na območje, ki ga je prizadela naravna
ali druga nesreča. Državljane, ki prostovoljno opravljajo naloge
zaščite, reševanja in pomoči v reševalnih službah, ki delujejo
kot javne službe za zaščito, reševanje in pomoč na območju
celotne države, zavarujejo v skladu s tem odstavkom nevladne
organizacije, ki jih organizirajo, sredstva za zavarovanje pa se
zagotavljajo v letnih pogodbah o sofinanciranju dejavnosti takih
organizacij. Določba tega odstavka se upošteva tudi pri zavaro‑
vanju pripadnikov Civilne zaščite in državljanov, ki prostovoljno
sodelujejo pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči v
lokalnih skupnostih.«.
6. člen
V prvem odstavku 32. člena se za prvo alinejo doda nova
druga alineja, ki se glasi:
»– o kandidatih za pogodbene pripadnike Civilne zaščite
in o pogodbenih pripadnikih Civilne zaščite poleg podatkov iz
prejšnje alineje tudi podatke, da niso bili pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali na nepogojno zaporno kazen več kot šest mese‑
cev oziroma, da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;«.
Dosedanja druga alineja postane tretja alineja.
7. člen
Za tretjim odstavkom 46. člena se doda nov četrti odsta‑
vek, ki se glasi:
»(4) Načrti zaščite in reševanja morajo biti izdelani v
skladu s predpisi.«.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
8. člen
V prvem odstavku 102. člena se na koncu besedila pika
nadomesti s podpičjem in doda nova trinajsta alineja, ki se
glasi:
»– določa smernice in daje mnenja za upoštevanje ogro‑
ženosti zaradi naravnih in drugih nesreč ter zaščitnih ukrepov
pri načrtovanju prostorskega urejanja, posegov v prostor in
prostorskega razvoja v državnih, medobčinskih in občinskih
prostorskih aktih z namenom, da se prepreči ali zmanjša po‑
sledice naravnih in drugih nesreč oziroma omogoči izvajanje
zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah.«.
9. člen
V osmem odstavku 105. člena se črta drugi stavek.
10. člen
Za tretjim odstavkom 114. člena se doda nov četrti odsta‑
vek, ki se glasi:
»(4) Minister lahko določi v programih usposabljanja za
posebej zahtevne reševalne naloge, kot so gasilske operativne
naloge, pri katerih se uporablja izolirne dihalne aparate, tehnič‑
no potapljanje in druge, da je sestavni del programa usposa‑
bljanja tudi preverjanje izpolnjevanja psihofizičnih in zdravstve‑
nih pogojev, predpisanih za reševalce, ki te naloge opravljajo.
Stroške zdravstvenih pregledov in druge stroške za izvedbo
teh programov krije Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje, če je organizator in izvajalec teh programov izobra‑
ževalni center oziroma se stroški krijejo na način, določen s
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programom. Minister tudi v drugih programih izobraževanja in
usposabljanja, ki jih izvaja izobraževalni center oziroma drugi
izvajalci, določi kdo nosi stroške izvedbe programov.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
11. člen
V prvem odstavku 119. člena se napovedni stavek spre‑
meni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 1.300 do 14.000 eurov se kaznuje pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, za prekršek:«.
Za 9. točko se doda nova 9.a točka, ki se glasi:
»9.a če načrti zaščite in reševanja niso izdelani v skladu
s predpisi (četrti odstavek 46. člena);«.
15. točka se črta.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Z globo najmanj 600 eurov se kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podje‑
tnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
12. člen
V 119.a členu se besedilo »300.000 do 3.000.000 tolar‑
jev« nadomesti z besedilom »1.300 do 14.000 eurov«.
13. člen
V 120. členu se v napovednem stavku besedilo »200.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »1.000 eurov«.
Za 2. točko se doda nova 2.a točka, ki se glasi:
»2.a če pristojni občinski organ ne izdela načrtov zaščite
in reševanja v skladu s predpisi (četrti odstavek 46. člena);«.
14. člen
V prvem odstavku 121. člena se v napovednem stavku
besedilo »100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »500 eu‑
rov«.
V drugem odstavku se besedilo »200.000 do 300.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »1.000 do 3.000 eurov«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
Uredbo o nadomestilu plače in povračilih stroškov med
opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči (Uradni list
RS, št. 48/99 in 113/07) je treba uskladiti s tem zakonom v treh
mesecih po njegovi uveljavitvi.
16. člen
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje za‑
varuje operativne prostovoljne gasilce in druge reševalce, ki
jih je mogoče na podlagi državnih in regijskih načrtov zaščite
in reševanja napotiti z manj ogroženih območij na območje,
ki ga je prizadela nesreča ter prevzame stroške zdravstvenih
pregledov pri izvajanju programov usposabljanja za posebej
zahtevne reševalne naloge v skladu z 10. členom tega zakona,
s 1. januarjem 2011.
17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 212-07/10-19/18
Ljubljana, dne 23. novembra 2010
EPA 1151-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
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Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona
o prevozu nevarnega blaga (ZPNB-C)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr‑
vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi
Zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o
prevozu nevarnega blaga (ZPNB‑C), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 23. novembra 2010.
Št. 003‑02‑10/2010‑8
Ljubljana, dne 1. decembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA
O PREVOZU NEVARNEGA BLAGA (ZPNB-C)
1. člen
V Zakonu o prevozu nevarnega blaga (Uradni list
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 41/09) se v
drugem in četrtem odstavku 7. člena, prvem, tretjem in četrtem
odstavku 25. člena, drugem odstavku 28. člena, 30. členu, dru‑
gem odstavku 31. člena, četrtem odstavku 35. člena, 42. členu,
prvem, drugem in tretjem odstavku 43. člena besedi »notranje
zadeve« nadomestita z besedo »promet«.

Uradni list Republike Slovenije
Policiji opravlja naloge, ki se s tem zakonom prenašajo na Mi‑
nistrstvo za promet ter dokumentacijo ter tehnična in materialna
sredstva, ki so namenjena za izvajanje prenesenih nalog.
(2) Ministrstvo, pristojno za promet, prevzame vodenje
in upravljanje evidence izdanih certifikatov o usposobljenosti
voznikov vozil za prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu
in evidence pravnih oseb in samostojnih podjetnikov, ki so ime‑
novali varnostnega svetovalca iz 53.a člena zakona 1. januarja
2012. Do takrat evidenci iz prejšnjega stavka vodi in upravlja
pristojni organ, določen v prvem odstavku 53.a člena Zakona
o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno
prečiščeno besedilo in 41/09).
(3) S prevzemom evidenc se na ministrstvo, pristojno za
promet, prenese tudi dokumentarno in drugo gradivo, ki se
nanaša na evidenci iz prejšnjega odstavka.
(4) Pooblastila, ki jih je kot pristojni organ izdalo mini‑
strstvo, pristojno za notranje zadeve, na podlagi Zakona o
prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno
prečiščeno besedilo in 41/09), ostanejo v veljavi.
7. člen
Podzakonska predpisa iz četrtega odstavka 7. člena in
drugega odstavka 43. člena zakona se izdata v skladu s tem
zakonom v dveh letih po njegovi uveljavitvi. Do njune uveljavi‑
tve se uporabljata Pravilnik o odobritvi embalaže za prevoz ne‑
varnega blaga (Uradni list RS, št. 37/02) in Pravilnik o enotnih
postopkih nadzora cestnega prevoza nevarnega blaga (Uradni
list RS, št. 108/05).
8. člen
Ta zakon začne veljati 1. septembra 2011.
Št. 326-01/10-23/15
Ljubljana, dne 23. novembra 2010
EPA 1322-V

2. člen
Za 45. členom se doda nov 45.a člen, ki se glasi:
»45.a člen
(pooblastilo)
Varnostni organ na področju železniškega prometa določi
pooblaščene organizacije za opravljanje pregledov ustreznosti
vozil za prevoz nevarnega blaga v železniškem prometu in
izdajo potrdil (certifikatov) po 10. členu tega zakona.«.
3. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
»52. člen
(pristojni organ)
(1) Izvršilne predpise na podlagi tega zakona v zvezi z
določbami predpisov iz 3. člena tega zakona izda minister,
pristojen za promet.
(2) Če v tem zakonu ni določeno drugače, je pristojni or‑
gan po predpisih iz 3. člena tega zakona ministrstvo, pristojno
za promet.«.
4. člen
V prvem odstavku 53.a člena se besedo »policija« nado‑
mesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za promet,«.
5. člen
V prvem odstavku 53.b člena se besedo »policiji« nado‑
mesti z besedilom »ministrstvu, pristojnemu za promet,«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
(1) S 1. septembrom 2011 Ministrstvo za promet prevza‑
me javnega uslužbenca, ki na Ministrstvu za notranje zadeve,

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

5023.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o delovnem času in obveznih počitkih
mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v
cestnih prevozih (ZDCOPMD-C)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr‑
vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o delovnem času
in obveznih počitkih mobilnih delavcev
ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih
(ZDCOPMD-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapi‑
sovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD‑C), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. novembra 2010.
Št. 003‑02‑10/2010‑9
Ljubljana, dne 1. decembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DELOVNEM ČASU IN OBVEZNIH POČITKIH
MOBILNIH DELAVCEV TER O ZAPISOVALNI
OPREMI V CESTNIH PREVOZIH (ZDCOPMD-C)
1. člen
V Zakonu o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih
delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni
list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo) se v 2.a členu
črta četrti odstavek.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
Za 2.a členom se doda novi 2.b člen, ki se glasi:
»2.b člen
(uporaba predpisov za linijske prevoze potnikov,
krajše od 50 km)
(1) Za prevoze potnikov v linijskih prevozih, krajših od
50 km, se uporabljajo določbe Uredbe 561/2006/ES, AETR in
tega zakona, razen določb glede odmorov in tedenskih počit‑
kov. Če se pri teh prevozih uporablja zapisovalna oprema, se
ta oprema uporablja v skladu z Uredbo 3821/85/EGS.
(2) Glede odmorov in tedenskih počitkov v zvezi s prevozi
iz prejšnjega odstavka se uporablja zakon, ki ureja delovna
razmerja. Odmori voznikov, ki opravljajo prevoze potnikov na
linijah, krajših od 50 km, se lahko razdelijo na več obdobij te‑
kom delovnega časa, vendar mora vsako izmed obdobij trajati
vsaj deset minut.
(3) Glede vrednotenja delovnega časa in časa razpo‑
ložljivosti v linijskih prevozih potnikov, krajših od 50 km, se
uporabljajo določbe veljavne kolektivne pogodbe za cestni
potniški promet. Če veljavna kolektivna pogodba za cestni
potniški promet teh vrednotenj ne ureja oziroma če kolektivna
pogodba za cestni potniški promet ni sklenjena, se uporabljajo
določbe zadnje kolektivne pogodbe za cestni potniški promet,
ki je ta vrednotenja urejala.«.
3. člen
V prvem odstavku 3. člena se na koncu 10. točke pika
nadomesti s podpičjem, za njo pa se dodata novi 11. in 12.
točka, ki se glasita:
»11. »delovni čas voznika v linijskih prevozih potnikov,
krajših od 50 km« pomeni čas od začetka do zaključka dela,
ko je vozno osebje na razpolago delodajalcu ali opravlja svoje
naloge ter dejavnosti;
12. »linijski prevozi« pomenijo prevoze, kot so določeni v
2. točki 2. člena Uredbe (ES) št. 1073/2009 Evropskega parla‑
menta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za do‑
stop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi
Uredbe (ES) št. 561/2006 (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str.
88; z vsemi spremembami in dopolnitvami).«.
4. člen
Peti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ko je voznik odsoten z dela zaradi razlogov, ki so
navedeni v Odločbi Komisije 2007/230/ES z dne 12. aprila
2007 o obrazcu o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi
v cestnem prometu (UL L št. 99 z dne 14. 4. 2007, str. 14; z
vsemi spremembami in dopolnitvami), v obdobju, navedenem
v prvi alinei prvega pododstavka sedmega odstavka 15. člena
Uredbe 3821/85/EGS, mu je delodajalec dolžan o tem izdati
potrdilo na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del prej navedene
odločbe Komisije.«.
5. člen
V prvem odstavku 40. člena se v prvi alinei pred številko
»13.« dodata številka »3.« in vejica.
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KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 130-02/10-7/14
Ljubljana, dne 23. novembra 2010
EPA 1294-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

5024.

Zakon o trošarinah (uradno prečiščeno
besedilo) (ZTro-UPB8)

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika dr‑
žavnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 19. oktobra
2010 je Državni zbor na seji dne 23. novembra 2010 potrdil
uradno prečiščeno besedilo Zakona o trošarinah, ki obsega:
– Zakon o trošarinah – ZTro (Uradni list RS, št. 84/98 z
dne 11. 12. 1998),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošari‑
nah – ZTro‑A (Uradni list RS, št. 57/99 z dne 16. 7. 1999),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošari‑
nah – ZTro‑B (Uradni list RS, št. 33/01 z dne 5. 5. 2001),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošari‑
nah – ZTro‑C (Uradni list RS, št. 99/01 z dne 7. 12. 2001),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošari‑
nah – ZTro‑D (Uradni list RS, št. 126/03 z dne 18. 12. 2003),
– Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
trošarinah – ZTro‑D (Uradni list RS, št. 7/04 z dne 27. 1. 2004),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošari‑
nah – ZTro‑E (Uradni list RS, št. 42/04 z dne 23. 4. 2004),
– Zakon o uvedbi eura – ZUE (Uradni list RS, št. 114/06
z dne 9. 11. 2006),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošari‑
nah – ZTro‑F (Uradni list RS, št. 122/06 z dne 28. 11. 2006),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošari‑
nah – ZTro‑G (Uradni list RS, št. 25/09 z dne 3. 4. 2009),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošari‑
nah – ZTro‑H (Uradni list RS, št. 41/09 z dne 1. 6. 2009),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošari‑
nah – ZTro‑I (Uradni list RS, št. 19/10 z dne 12. 3. 2010),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošari‑
nah – ZTro‑J (Uradni list RS, št. 56/10 z dne 15. 7. 2010) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošari‑
nah – ZTro‑K (Uradni list RS, št. 85/10 z dne 29. 10. 2010).
Št. 434-03/10-15/2
Ljubljana, dne 23. novembra 2010
EPA 1383-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

ZAKON
O TROŠARINAH
uradno prečiščeno besedilo
(ZTro-UPB8)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
(1) S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost
plačevanja trošarine od alkohola in alkoholnih pijač, tobačnih
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izdelkov ter energentov in električne energije (v nadaljnjem
besedilu: trošarinski izdelki), ki se na območju Republike Slo‑
venije sprostijo v porabo.
(2) Območje Republike Slovenije pomeni ozemlje pod
suverenostjo Republike Slovenije, vštevši zračni prostor in mor‑
ska območja, nad katerimi ima Republika Slovenija suverenost
ali jurisdikcijo v skladu z notranjim in mednarodnim pravom.
1.a člen
(prenos direktiv)
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije pre‑
našajo naslednje direktive:
– Direktiva Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008
o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive
92/12/EGS (UL L št. 9 z dne 14. 1. 2009, str. 12);
– Direktiva Sveta 94/74/ES z dne 22. decembra 1994 o
spremembah Direktive 92/12/EGS o splošnem režimu za tro‑
šarinske izdelke in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takšnih
izdelkov, Direktive 92/81/EGS o uskladitvi trošarinskih struktur
za mineralna olja in Direktive 92/82/EGS o približevanju tro‑
šarinskih stopenj za mineralna olja (UL L št. 365 z dne 31. 12.
1994, str. 46);
– Direktiva Sveta 92/83/EGS z dne 19. oktobra 1992
o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače
(UL L št. 316 z dne 31. 10. 1992, str. 21);
– Direktiva Sveta 92/84/ES z dne 19. oktobra 1992 o
približevanju trošarinskih stopenj za alkohol in alkoholne pijače
(UL L št. 316 z dne 31. 10. 1992, str. 29);
– Direktiva Sveta 92/79/EGS z dne 19. oktobra 1992 o
približevanju davkov na cigarete (UL L št. 316 z dne 31. 10.
1992, str. 8);
– Direktiva Sveta 95/59/ES z dne 27. novembra 1995 o
davkih, razen prometnih davkov, ki vplivajo na porabo tobačnih
izdelkov (UL L št. 291 z dne 6. 12. 1995, str. 40);
– Direktiva Sveta 2002/10/ES z dne 12. februarja 2002
o spremembi direktiv 92/79/EGS, 92/80/EGS in 95/59/ES gle‑
de strukture in stopnje trošarine, ki velja za predelani tobak
(UL L št. 46 z dne 16. 2. 2002, str. 26);
– Direktiva Sveta 1999/81/ES z dne 29. julija 1999 o spre‑
membi Direktive 92/79/EGS o približevanju davkov na cigarete,
Direktive 92/80/EGS o približevanju davkov na tobačne izdelke,
razen cigarete, in Direktive 95/59/ES o davkih, razen prometnih
davkov, ki vplivajo na porabo tobačnih izdelkov (UL L št. 211 z
dne 11. 8. 1999, str. 47);
– Direktiva Sveta 95/60/ES z dne 27. novembra 1995 o
davčnem označevanju plinskega olja in kerozina (UL L št. 291
z dne 6. 12. 1995, str. 46);
– Direktiva Sveta 2003/96/ES, z dne 27. oktobra 2003 o
prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčevanje energen‑
tov in električne energije (UL L št. 283 z dne 31. 10. 2003, str.
51), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2004/75/ES z dne
29. aprila 2004 o spremembi Direktive Sveta 2003/96/ES glede
možnosti Cipra za uporabo začasnih izjem ali znižanih stopenj
obdavčitve energentov in električne energije (UL L št. 157 z
dne 30. 4. 2004, str. 100), (v nadaljnjem besedilu: Energetska
direktiva);
– Direktiva Sveta 2004/74/ES z dne 29. aprila 2004 o
spremembi Direktive Sveta 2003/96/ES o možnosti nekaterih
držav članic za uporabo začasnih izjem ali znižanih stopenj
obdavčitve energentov in električne energije (UL L št. 157 z
dne 30. 4. 2004, str. 87);
– Direktiva Sveta 2010/12/EU z dne 16. februarja 2010 o
spremembi direktiv 92/79/EGS, 92/80/EGS in 95/59/ES glede
strukture in stopnje trošarine, ki velja za predelani tobak, ter
Direktive 2008/118/ES (UL L št. 50 z dne 27. 2. 2010, str. 1), (v
nadaljnjem besedilu: Tobačna direktiva).
2. člen
(obseg obdavčitve)
(1) Trošarina se plačuje od trošarinskih izdelkov, proizve‑
denih na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:

Uradni list Republike Slovenije
Slovenija) ali vnesenih z ozemlja držav članic Evropske unije
(v nadaljnjem besedilu: država članica) v Slovenijo ali troša‑
rinskih izdelkov, ki se uvozijo v Evropsko unijo (v nadaljnjem
besedilu: Unija).
(2) Uvoz trošarinskih izdelkov je vsak vnos trošarinskih
izdelkov v Unijo iz tretjih držav oziroma tretjih ozemelj, če ni s
tem zakonom drugače določeno.
(3) Vnos trošarinskih izdelkov z ozemlja držav članic v
Slovenijo je vsak vnos z ozemlja druge države članice oziro‑
ma Unije, kot je določeno v zakonodaji Unije, razen s tretjih
ozemelj.
(4) Tretja država je katerakoli država, razen Slovenije in
drugih držav članic oziroma Unije.
(5) Tretja ozemlja so:
– ozemlja, ki so del carinskega območja Unije: Kanarski
otoki, francoski čezmorski departmaji, Alandski otoki in Kanal‑
ski otoki,
– ozemlja, ki niso del carinskega območja Unije: otok He‑
ligoland, območje Büsingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione
d'Italia in italijanski del Luganskega jezera, in
– gora Atos.
(6) Po tem zakonu se gibanje trošarinskih izdelkov:
– v ali iz Kneževine Monako obravnava kot gibanje v
oziroma iz Francoske republike;
– v suverenih conah Združenega kraljestva Akrotiri in
Dhekelia ali iz njiju obravnava kot gibanje na Ciper ali z nje‑
ga;
– v ali iz Jungholza in Mittelberga (Kleines Walsertal),
obravanava kot gibanje v oziroma iz Zvezne republike Nem‑
čije;
– v ali iz San Marina, obravnava kot gibanje v oziroma iz
Italijanske republike ter
– na ali z otoka Man obravnava kot gibanje v oziroma iz
Združenega kraljestva.
3. člen
(pripadnost trošarin)
Prihodki od trošarin pripadajo proračunu Republike Slo‑
venije.
4. člen
(definicije)
Za namene tega zakona imajo naslednji izrazi naslednji
pomen:
1. trošarinski zavezanec je proizvajalec trošarinskih iz‑
delkov, pooblaščeni prejemnik trošarinskih izdelkov iz druge
države članice, uvoznik trošarinskih izdelkov, pooblaščeni uvo‑
znik, začasno pooblaščeni prejemnik, pravna ali fizična oseba,
ki opravlja dejavnost trgovine na debelo s trošarinskimi izdelki
oziroma oseba, na katero se v skladu s tem zakonom lahko
prenese trošarinska obveznost;
2. imetnik trošarinskega dovoljenja je trošarinski zaveza‑
nec, ki pridobi trošarinsko dovoljenje carinskega organa, da v
okviru opravljanja svoje dejavnosti v trošarinskem skladišču
proizvaja, obdeluje, predeluje, dodeluje (v nadaljnjem besedilu:
proizvaja), skladišči, prejema ali odpremlja trošarinske izdelke
pod režimom odloga plačila trošarine;
3. trošarinsko dovoljenje je odločba, ki jo izda carinski
organ trošarinskemu zavezancu, da lahko v okviru opravljanja
svoje dejavnosti, v trošarinskem skladišču proizvaja, skladišči,
prejema ali odpremlja trošarinske izdelke pod režimom odloga
plačila trošarine;
4. trošarinsko skladišče je ena ali več med seboj po‑
vezanih ograjenih površin ali prostorov, ki tvorijo tehnološko
enoto, kjer imetnik trošarinskega dovoljenja proizvaja, skladišči,
prejema ali odpremlja trošarinske izdelke pod režimom odloga
plačila trošarine in, ki mora biti vidno označena in fizično ločena
od preostalih površin ali prostorov;
5. režim odloga plačila trošarine je ureditev, ki se nanaša
na proizvodnjo, skladiščenje in prejemanje ali odpremljanje
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trošarinskih izdelkov, na podlagi katere je obveznost za plačilo
trošarine odložena;
6. oproščeni uporabnik trošarinskih izdelkov je fizična ozi‑
roma pravna oseba, ki pod pogoji, določenimi s tem zakonom,
pridobi dovoljenje carinskega organa, da lahko v okviru svoje
dejavnosti za namene iz 44. in 55. člena tega zakona nabavlja
trošarinske izdelke brez plačila trošarine (v nadaljnjem besedi‑
lu: oproščeni uporabnik);
7. obrat oproščenega uporabnika je prostor, naprava ozi‑
roma oprema, v kateri so hranjeni trošarinski izdelki, ki jih je
oproščeni uporabnik nabavil za potrebe svoje dejavnosti brez
plačila trošarine;
8. uvoznik trošarinskih izdelkov je carinski dolžnik, dolo‑
čen v skladu s carinskimi predpisi oziroma prejemnik trošarin‑
skih izdelkov iz tretje države oziroma tretjega ozemlja;
8.a pooblaščeni uvoznik je oseba, ki ji pristojni organ izda
dovoljenje, da pri opravljanju svoje registrirane dejavnosti in
pod pogoji, ki jih določa ta zakon, trošarinske izdelke, ki jih je
prejel iz tretje države ali s tretjega ozemlja, po sprostitvi v prosti
promet v skladu s carinskimi predpisi odpremlja pod režimom
odloga plačila trošarine;
9. pooblaščeni prejemnik je trošarinski zavezanec, ki ima
dovoljenje carinskega organa, da v okviru svoje dejavnosti
prejema trošarinske izdelke od osebe iz druge države članice
pod režimom odloga plačila trošarine. Pooblaščeni prejemnik
ne sme skladiščiti ali odpremljati trošarinskih izdelkov pod re‑
žimom odloga plačila trošarine;
10. začasno pooblaščeni prejemnik je oseba, ki v okvi‑
ru svoje dejavnosti občasno prejema trošarinske izdelke od
osebe iz druge države članice pod režimom odloga plačila
trošarine. Začasno pooblaščeni prejemnik ne sme skladiščiti
ali odpremljati trošarinskih izdelkov pod režimom odloga plačila
trošarine in mora carinskemu organu predložiti instrument za
zavarovanje plačila trošarine, predno mu dobavitelj odpremi
trošarinske izdelke;
11. davčni zastopnik je oseba, ki jo imetnik trošarinskega
skladišča iz druge države članice ali prodajalec iz petega od‑
stavka 10.č člena tega zakona pooblasti, da v njegovem imenu
in za njegov račun v Sloveniji izvršuje obveznosti in uveljavlja
pravice po tem zakonu.

carinskega skladiščenja (razen skladiščenja v prosto carinskih
prodajalnah), uvoza zaradi izvoza po sistemu odloga, predela‑
ve pod carinskim nadzorom ali začasnega uvoza, ali so vnešeni
v prosto carinsko cono.
(3) Če so uvoženi trošarinski izdelki sproščeni v prost pro‑
met v skladu s carinskimi predpisi, se plačilo trošarine odloži,
če so neposredno po sprostitvi v promet, vnešeni v trošarinsko
skladišče ali v obrat oproščenega uporabnika ali odposlani
osebi v drugi državi članici, ki v skladu z zakonodajo te države
članice sme prejemati trošarinske izdelke pod režimom odloga
plačila trošarine.
(4) Pri prenehanju veljavnosti trošarinskega dovoljenja,
razen v primerih iz šestega in sedmega odstavka tega člena, je
plačilo trošarine za trošarinske izdelke, ki so na zalogi, odlože‑
no do 30. dne po tem, ko je dovoljenje prenehalo veljati, razen,
če so bili trošarinski izdelki pred potekom tega roka sproščeni
v porabo oziroma, če so bili odpremljeni v drugo trošarinsko
skladišče ali v obrat oproščenega uporabnika.
(5) Pri prenehanju veljavnosti dovoljenja oproščenega
uporabnika, razen v primerih iz šestega in sedmega odstavka
tega člena, je plačilo trošarine za izdelke, ki so na zalogi in
skladiščeni v obratu oproščenega uporabnika, odloženo do
30. dne po tem, ko je dovoljenje prenehalo veljati.
(6) Če trošarinsko skladišče ali oproščeni uporabnik pre‑
neha poslovati zaradi likvidacije oziroma stečaja, je plačilo
trošarine še naprej odloženo, dokler trošarinski izdelki, ki so
na zalogi na dan začetka postopka stečaja ali likvidacije, niso
sproščeni v porabo v postopku likvidacije ali stečaja oziroma,
dokler so skladiščeni v tem ali drugem trošarinskem skladišču
ali obratu oproščenega uporabnika, toda največ do dneva, ko
so trošarinski izdelki odpremljeni upniku na podlagi sklepa o
razdelitvi premoženja.
(7) Če trošarinsko dovoljenje ali dovoljenje oproščenega
uporabnika trošarinskih izdelkov preneha veljati zaradi združi‑
tve, je plačilo trošarine še naprej odloženo, dokler niso troša‑
rinski izdelki, ki so na zalogi, sproščeni v porabo v postopku
združitve ali dokler so skladiščeni v drugem trošarinskem skla‑
dišču oziroma obratu oproščenega uporabnika ali, dokler niso
odpremljeni, toda največ do 180. dneva, ki sledi dnevu prijave
združitve za vpis v register.

II. NASTANEK TROŠARINSKE OBVEZNOSTI

IV. GIBANJE TROŠARINSKIH IZDELKOV

5. člen

7. člen

(kdaj nastane trošarinska obveznost)

(gibanje trošarinskih izdelkov pod režimom
odloga plačila trošarine)

(1) Trošarinska obveznost nastane, ko so:
1. trošarinski izdelki proizvedeni v Sloveniji;
2. trošarinski izdelki uvoženi v Unijo;
3. trošarinski izdelki vnešeni z ozemlja drugih držav članic
oziroma Unije v Slovenijo.
(2) Trošarinska obveznost se lahko prenese od proizva‑
jalca oziroma uvoznika na imetnika trošarinskega dovoljenja
oziroma oproščenega uporabnika ob pogojih in na način, dolo‑
čenim s tem zakonom.
III. REŽIM ODLOGA PLAČILA TROŠARINE
6. člen
(režim odloga plačila trošarine)
(1) Plačilo trošarine se odloži, če:
1. se proizvodnja ali skladiščenje trošarinskih izdelkov
opravlja v trošarinskem skladišču;
2. so trošarinski izdelki skladiščeni v obratu oproščenega
uporabnika;
3. se trošarinski izdelki gibljejo pod pogoji, določenimi s
tem zakonom.
(2) Pri uvozu trošarinskih izdelkov se plačilo trošarine
odloži, če je za njih takoj po vnosu v Unijo dovoljena začasna
hramba ali je zanje začet carinski tranzitni postopek, postopek

(1) Trošarinski izdelki se v Sloveniji lahko gibljejo pod
režimom odloga plačila trošarine:
1. iz trošarinskega skladišča v drugo trošarinsko skladi‑
šče;
2. iz trošarinskega skladišča v obrat oproščenega upo‑
rabnika in izjemoma iz obrata oproščenega uporabnika v tro‑
šarinsko skladišče;
3. iz trošarinskega skladišča v izvoz;
4. pri uvozu v obrat oproščenega uporabnika;
5. pri uvozu v trošarinsko skladišče.
(2) Trošarinski izdelki se med Slovenijo in drugimi dr‑
žavami članicami lahko gibljejo pod režimom odloga plačila
trošarine:
1. iz trošarinskega skladišča v Sloveniji v drugo državo
članico do trošarinskega skladišča, registriranega prejemnika,
kraja, kjer trošarinski izdelki zapustijo Unijo, ter diplomatskim in
konzularnim predstavništvom in mednarodnim organizacijam;
2. od osebe iz druge države članice, ki v skladu z zako‑
nodajo te države lahko pošilja trošarinske izdelke pod režimom
odloga plačila trošarine:
– imetniku trošarinskega dovoljenja v Sloveniji ali
– carinskemu organu izstopa s carinskega območja Unije
ali
– pooblaščenemu prejemniku v Sloveniji ali
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– začasno pooblaščenemu prejemniku v Sloveniji ali
– osebam iz 31. člena tega zakona ali
– drugi osebi v drugi državi članici prek Slovenije;
3. ob uvozu v Unijo od kraja uvoza do namembnega kraja,
kjer se lahko prejemajo pod režimom odloga, kadar jih odpremi
pooblaščeni uvoznik.
(3) Gibanje trošarinskih izdelkov pod režimom odloga
plačila trošarine je dovoljeno samo, če jih spremlja trošarinski
dokument, razen če je s tem zakonom ali na njegovi podlagi
izdanim predpisom določeno drugače. Pošiljatelj, ki odpremlja
trošarinske izdelke pod režimom odloga plačila trošarine v
drugo državo članico, mora zapečatiti tovorke ali prevozno
sredstvo, če le‑tega pristojni carinski organ v skladu z veljavno
zakonodajo pripozna kot primernega za zapečatenje.
(4) Prejšnji odstavek se nanaša na vsako gibanje troša‑
rinskih izdelkov med Slovenijo in drugimi državami članicami,
tudi če je zanje s tem zakonom predpisana trošarina po stopnji
0% ali v znesku 0 eurov.
(5) Če je za trošarinske izdelke takoj po uvozu dovoljena
začasna hramba ali je zanje začet carinski tranzitni postopek,
postopek carinskega skladiščenja, uvoza zaradi izvoza po sis‑
temu odloga, predelave pod carinskim nadzorom ali začasnega
uvoza ali če so vneseni v prosto carinsko cono, se lahko gibljejo
pod režimom odloga plačila trošarine, ne da bi bil zanje izdan
trošarinski dokument v skladu s tem zakonom, vendar mora biti
zanje zagotovljen ustrezen carinski nadzor.
7.a člen
(začetek in konec gibanja pod režimom
odloga plačila trošarine)
(1) Gibanje pod režimom odloga plačila trošarine iz
7. člena tega zakona se začne, ko trošarinski izdelki zapustijo
trošarinsko skladišče odpreme ali kadar jih takoj po sprostitvi v
prosti promet v skladu s carinsko zakonodajo odpremlja poo‑
blaščeni uvoznik ali uvoznik.
(2) Gibanje pod režimom odloga plačila trošarine iz
7. člena tega zakona se konča, ko prejemnik prejme pošiljko
ali ko trošarinski izdelki zapustijo Unijo.
7.b člen
(neposredna dobava)
(1) Carinski organ lahko odobri gibanje pod režimom od‑
loga plačila trošarine do drugega kraja, kakršno je trošarinsko
skladišče ali kraj, ki ni lokacija prejema trošarinskih izdelkov,
navedena v dovoljenju pooblaščenega prejemnika.
(2) Imetnik trošarinskega dovoljenja in pooblaščeni pre‑
jemnik morata carinskemu organu predložiti seznam lokacij
neposredne dobave in njihove identifikacijske oznake.
(3) Neposredne dobave ne more izvajati začasno poo‑
blaščeni prejemnik.
8. člen
(trošarinski dokument)
(1) Trošarinski dokument je listina, ki spremlja pošiljko
trošarinskih izdelkov in ki dokazuje, da se v njej navedene vrste
ter količine trošarinskih izdelkov gibljejo pod režimom odloga
plačila trošarine. Trošarinski dokument, pod pogoji, ki jih določa
ta zakon in predpis, izdan na njegovi podlagi, dokazuje tudi,
da je v njem navedene trošarinske izdelke odpremil imetnik
trošarinskega dovoljenja oziroma uvoznik oziroma oproščeni
uporabnik ali da jih je prejela oseba, ki lahko v skladu s tem
zakonom prejme trošarinske izdelke pod režimom odloga ali da
so bili v njem navedeni trošarinski izdelki izvoženi.
(2) Trošarinski dokument mora biti izstavljen v petih iz‑
vodih, če ni s tem zakonom ali predpisom, izdanim na njegovi
podlagi, drugače določeno, in sicer:
1. en izvod obdrži pošiljatelj,
2. en izvod spremlja blago in je za prejemnika,
3. en izvod spremlja blago in ga prejemnik potrjenega
vrne pošiljatelju,
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4. en izvod spremlja blago in je namenjen nadzornemu
organu namembnega območja oziroma namembne države
članice in
5. en izvod je namenjen nadzornemu organu odpremnega
območja.
(3) Izvod trošarinskega dokumenta iz 5. točke prejšnjega
odstavka mora pošiljatelj predložiti nadzornemu organu najka‑
sneje ob odpremi pošiljke.
(4) Prejemnik trošarinskih izdelkov, ki prejme te izdelke
skupaj s pravilno izpolnjenim trošarinskim dokumentom, mora
potrditi njihov prejem na priloženem trošarinskem dokumentu
in vrniti potrjeni izvod tega dokumenta pošiljatelju. Prejemnik
trošarinskih izdelkov mora vrniti potrjeni izvod trošarinskega
dokumenta pošiljatelju:
– če mu je trošarinske izdelke dobavil pošiljatelj iz Slove‑
nije, najpozneje v 15 dneh po odpremi pošiljke ali,
– če mu je trošarinske izdelke dobavil pošiljatelj iz druge
države članice, najpozneje 15. dan meseca, ki sledi mesecu, v
katerem je prejel pošiljko.
(5) Prejemnik trošarinskih izdelkov iz prejšnjega odstavka
potrdi prejem pošiljke tako, da na trošarinskem dokumentu
navede datum in kraj njenega prevzema ter podpiše izvod tro‑
šarinskega dokumenta, ki ga vrne pošiljatelju. Pred potrditvijo
prejema trošarinskih izdelkov mora na trošarinskem dokumentu
označiti, da je preveril vsebino pošiljke in da je ta skladna z
navedbami v trošarinskem dokumentu.
(6) Preden prejemnik vrne potrjeni izvod trošarinskega
dokumenta pošiljatelju, ga mora predložiti v potrditev nadzor‑
nemu organu.
(7) Izvoz trošarinskih izdelkov potrdi carinski organ na
trošarinskem dokumentu, ko se izdelki dejansko iznesejo iz
Unije.
(8) Pošiljatelj, ki ne prejme potrjenega izvoda trošarinske‑
ga dokumenta v roku iz četrtega odstavka tega člena, mora o
tem nemudoma, v primerih iz druge alineje četrtega odstavka
tega člena pa najpozneje v šestdesetih dneh od dneva odpre‑
me trošarinskih izdelkov obvestiti pristojni carinski organ, ki
sprejme vse potrebne ukrepe, da ugotovi, ali je v skladu s tem
zakonom nastala obveznost za obračun trošarine.
(9) Vsebino in obliko trošarinskega dokumenta za giba‑
nje pod režimom odloga med prejemnikom in pošiljateljem v
Sloveniji ter način potrditve prejema pošiljke določi minister,
pristojen za finance.
(10) Če pošiljatelj dobavlja trošarinske izdelke s plačano
trošarino v drugo državo članico ali prek druge države članice
v skladu z 10.č členom tega zakona ali če dobavlja v drugo
državo članico popolnoma denaturirani alkohol, se uporabi
poenostavljeni trošarinski dokument, ki mora ustrezati obrazcu
v skladu z zakonodajo Unije.
(11) Minister, pristojen za finance, predpiše pogoje, pod
katerimi lahko pošiljatelj trošarinskih izdelkov iz prvega odstav‑
ka tega člena namesto obrazca iz devetega oziroma desetega
odstavka tega člena kot trošarinski dokument uporabi komer‑
cialni ali upravni dokument in druge poenostavitve v zvezi z
izdajanjem trošarinskih dokumentov v skladu s tem členom,
predvsem če se trošarinski izdelki gibljejo pod režimom odloga
med trošarinskimi skladišči istega imetnika trošarinskega do‑
voljenja in če isti pošiljatelj pogosto in redno pošilja trošarinske
izdelke istemu prejemniku ter carinskemu organu omogoči
izvajanje trošarinskega nadzora na drug ustrezen način.
(12) Če tehnične možnosti to dopuščajo, lahko carinski
organ dovoli uporabo tehničnih pripomočkov za izmenjavo po‑
datkov med pošiljateljem in prejemnikom iz četrtega odstavka
tega člena.
8.a člen
(pošiljanje trošarinskih izdelkov v drugo
državo članico oziroma v izvoz)
(1) Šteje se, da se trošarinski izdelki gibljejo pod režimom
odloga plačila trošarine v drugo državo članico, če jih spremlja
elektronski trošarinski dokument. Ta dokument dokazuje, da je
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v njem navedene trošarinske izdelke odpremil imetnik trošarin‑
skega dovoljenja oziroma pooblaščeni uvoznik.
(2) Vsebina in oblika elektronskega trošarinskega doku‑
menta, ki ga mora izdati pošiljatelj, kadar dobavlja trošarinske
izdelke pod režimom odloga plačila trošarine, morata ustrezati
obrazcu, ki ga določa Uredba Komisije (ES) št. 684/2009 z
dne 24. julija 2009 o izvajanju Direktive Sveta 2008/118/ES v
zvezi z računalniškimi postopki za gibanje trošarinskega blaga
pod režimom odloga plačila trošarine (UL L št. 197 z dne 29. 7.
2009, str. 24; v nadaljnjem besedilu: Uredba 684/2009/ES).
(3) Pošiljatelj predloži osnutek elektronskega trošarin‑
skega dokumenta carinskemu organu, ki elektronsko preveri
točnost in popolnost podatkov v njem. Če so ti podatki ustre‑
zni, carinski organ opremi elektronski trošarinski dokument z
enotno trošarinsko referenčno oznako in jo sporoči pošiljatelju.
Če pa podatki niso ustrezni, carinski organ o tem takoj obvesti
pošiljatelja.
(4) Carinski organ pošlje elektronski trošarinski dokument
pristojnemu organu namembne države članice, ta pa ga pre‑
dloži prejemniku.
(5) Če carinski organ prejme elektronski trošarinski doku‑
ment od pristojnega organa druge države članice pošiljateljice,
ker so trošarinski izdelki namenjeni v Slovenijo, ga predloži
prejemniku.
(6) Pošiljatelj lahko prekliče elektronski trošarinski doku‑
ment, če se še ni začelo gibanje v skladu s prvim odstavkom
7.a člena tega zakona.
(7) Pri izvozu carinski organ, pri katerem je vložena izvo‑
zna deklaracija, sporoči enotno trošarinsko referenčno oznako
carinskemu organu, pri katerem bodo trošarinski izdelki zapu‑
stili Unijo.
(8) Če je izvozna deklaracija vložena pri pristojnem orga‑
nu druge države članice, mu carinski organ odpremne države
članice pošlje elektronski trošarinski dokument.
(9) Tiskana različica elektronskega trošarinskega do‑
kumenta ali komercialni dokument ali upravni dokument, v
katerem je navedena enotna trošarinska referenčna oznaka,
mora spremljati trošarinske izdelke med celotnim gibanjem pod
režimom odloga plačila trošarine.
(10) Pošiljatelj lahko med gibanjem pod režimom odloga
plačila trošarine in z uporabo računalniško podprtega sistema
spremeni namembni kraj in navede nov namembni kraj, ki je:
– drugo trošarinsko skladišče,
– lokacija, kjer pooblaščeni prejemnik lahko prejema tro‑
šarinske izdelke,
– kraj, kjer trošarinski izdelki zapustijo Unijo pri izvozu
ali
– kraj neposredne dobave v skladu s 7.b členom tega
zakona.
9. člen
(potrditev prejema trošarinskih izdelkov
iz druge države članice)
(1) Prejemnik trošarinskih izdelkov z uporabo računalni‑
ško podprtega sistema predloži nadzornemu organu poročilo o
prejemu trošarinskih izdelkov takoj oziroma najpozneje v petih
delovnih dneh po prejemu pošiljke.
(2) Poročilo o prejemu trošarinskih izdelkov potrjuje, da
jih je prejela oseba, ki lahko v skladu s tem zakonom prejme
trošarinske izdelke pod režimom odloga.
(3) Carinski organ elektronsko preveri točnost in popol‑
nost podatkov v poročilu o prejemu trošarinskih izdelkov in, če
so podatki ustrezni, prejemniku potrdi prejem poročila. Če pa
niso ustrezni, carinski organ o tem takoj obvesti prejemnika.
(4) Carinski organ pošlje poročilo o prejemu trošarinskih
izdelkov pristojnemu organu odpremne države članice, ta pa
ga predloži pošiljatelju.
(5) Poročilo o prejemu mora ustrezati zahtevam iz Uredbe
684/2009/ES.
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9.a člen
(potrditev izvoza)
(1) Poročilo carinskega urada o izvozu potrjuje, da so
trošarinski izdelki izvoženi iz Unije. Carinski organ, pri katerem
so opravljene izvozne formalnosti, pošlje pošiljatelju poročilo o
izvozu, ko se izdelki dejansko izvozijo iz Unije. Carinski organ
izda poročilo o izvozu na podlagi potrditve carinskega organa,
pri katerem so trošarinski izdelki dejansko zapustili Unijo.
(2) Če je kraj odpreme izvoženih trošarinskih izdelkov v
drugi državi članici, pošlje carinski organ, pri katerem so opra‑
vljene izvozne formalnosti, poročilo o izvozu pristojnemu orga‑
nu odpremne države članice, ta pa ga predloži pošiljatelju.
(3) Poročilo o izvozu mora ustrezati zahtevam iz Uredbe
684/2009/ES.
9.b člen
(opredelitev delovanja računalniškega sistema)
Da računalniško podprti sistem ni na voljo, ugotovi Ca‑
rinska uprava Republike Slovenije in to objavi na svoji uradni
spletni strani.
10. člen
(nadomestni postopek za pošiljatelja)
(1) Če računalniško podprti sistem ni na voljo, lahko poši‑
ljatelj začne gibanje trošarinskih izdelkov pod režimom odloga
plačila trošarine pod pogojem, da:
– trošarinske izdelke spremlja papirni dokument, ki vse‑
buje iste podatke kakor osnutek elektronskega trošarinskega
dokumenta iz 8.a člena tega zakona;
– pred začetkom gibanja obvesti carinski organ o odpre‑
mi;
– carinskemu organu pošlje kopijo dokumenta iz prve
alineje, ki bo spremljal pošiljko;
– omogoči preverjanje podatkov iz tega dokumenta.
(2) Ko je računalniško podprti sistem spet na voljo, pošilja‑
telj v skladu s tretjim odstavkom 8.a člena tega zakona predloži
osnutek elektronskega trošarinskega dokumenta. Ko carinski
organ potrdi podatke iz elektronskega trošarinskega dokumen‑
ta, slednji nadomesti papirni dokument iz prejšnjega odstavka.
Dokler podatki iz elektronskega trošarinskega dokumenta niso
potrjeni, poteka gibanje pod režimom odloga plačila trošarine
na podlagi papirnega dokumenta.
(3) Pošiljatelj mora hraniti izvod papirnega dokumenta v
skladu s 60. členom tega zakona.
(4) Če ob morebitni spremembi namembnega kraja raču‑
nalniško podprti sistem ni na voljo, pošiljatelj ravna v skladu s
prvim odstavkom tega člena.
10.a člen
(nadomestni postopek za prejemnika)
(1) Če računalniško podprti sistem ni na voljo v času
oziroma kraju prejema ali ni bil na voljo v času oziroma kraju
pošiljanja, lahko prejemnik ob koncu gibanja trošarinskih iz‑
delkov v odložnem režimu predloži carinskemu organu papirni
dokument, ki vsebuje iste podatke kakor poročilo o prejemu, in
tako potrdi konec gibanja.
(2) Če je pošiljatelj trošarinskih izdelkov v drugi državi
članici, carinski organ pošlje izvod papirnega dokumenta pri‑
stojnim organom odpremne države članice, ta pa ga predloži
pošiljatelju.
(3) Ko je računalniško podprti sistem spet na voljo, se
opravijo postopki iz 9. člena tega zakona.
10.b člen
(nadomestni postopek za izvoznika)
(1) Če ob zaključku izvoza računalniško podprti sistem ni
na voljo in zato ni mogoče pripraviti poročila o izvozu v skladu
z 9.a členom tega zakona, pošlje carinski organ, pri katerem
so bile opravljene izvozne formalnosti, pošiljatelju papirni do‑
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kument, ki vsebuje enake podatke kakor poročilo o izvozu, in
tako potrdi, da se je končalo gibanje trošarinskih izdelkov v
odložnem režimu.
(2) Če je kraj odpreme izvoženih trošarinskih izdelkov
v drugi državi članici, pošlje carinski organ, pri katerem so
opravljene izvozne formalnosti, pristojnemu organu odpremne
države članice papirni dokument iz prejšnjega odstavka.
(3) Če carinski organ v kraju odpreme izvoženih trošarin‑
skih izdelkov prejme papirni dokument iz prvega odstavka tega
člena od pristojnega organa druge države članice, pri katerem
so opravljene izvozne formalnosti, ga predloži pošiljatelju.
(4) Ne glede na prvi do tretji odstavek tega člena ni treba
sestaviti papirnega dokumenta, če se poročilo o izvozu v skladu
z 9.a členom tega zakona lahko izpolni najpozneje naslednji
dan po dejanskem izvozu trošarinskih izdelkov iz Unije.
(5) Ko je računalniško podprti sistem spet na voljo, carin‑
ski organ pošlje poročilo o izvozu v skladu z 9.a členom tega
zakona.
10.c člen
(potrditev prejema oziroma izvoza v posebnih primerih)
V posebej upravičenih primerih lahko odpremni carinski
organ v računalniško podprtem sistemu potrdi konec gibanja
trošarinskih izdelkov pod režimom odloga tudi brez pridobitve
poročila o prejemu oziroma poročila o izvozu, če od prejemnika
prejme dokument, ki vsebuje enake podatke kakor poročilo o
prejemu, in če:
– prejme potrdilo pristojnega organa, da so trošarinski
izdelki dejansko prispeli v namembni kraj, ali
– pri izvozu prejme potrditev pristojnega carinskega orga‑
na, pri katerem so trošarinski izdelki dejansko zapustili Unijo.
10.č člen
(gibanje trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo)
(1) Če se v drugo državo članico pošiljajo trošarinski
izdelki, ki so bili že sproščeni v porabo v Sloveniji, in nastane
obveznost za obračun trošarine tudi v namembni državi članici,
mora pošiljatelj za pošiljko izdati spremni dokument, ki vsebuje
enake podatke kakor trošarinski dokument iz desetega odstav‑
ka 8. člena tega zakona. Pošiljatelj oziroma druga oseba, ki je
plačnik trošarine v namembni državi članici, mora izpolniti še
naslednje zahteve:
– preden pošiljatelj odpošlje trošarinske izdelke, mora
napovedati dobavo trošarinskih izdelkov carinskemu organu
namembne države članice,
– predložiti mora instrument za zavarovanje plačila troša‑
rine ali plačati trošarino v namembni državi članici v skladu s
postopkom, ki ga določa ta država članica, ter
– omogočiti mora carinskemu organu namembne države
članice, da se prepriča o dejanski dobavi trošarinskih izdelkov
prejemniku in o plačani trošarini.
(2) Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi v
primeru, kadar oseba v Sloveniji dobavlja trošarinske izdelke,
ki so bili sproščeni v porabo v drugi državi članici, in v skla‑
du s tem zakonom nastane obveznost za obračun trošarine
v Sloveniji. V tem primeru mora biti pošiljka opremljena s
spremnim dokumentom, ki ga pošiljatelj izda v skladu z veljav‑
no zakonodajo države članice, iz katere so trošarinski izdelki
dobavljeni, druge obveznosti iz prejšnjega odstavka pa mora
izpolniti prejemnik trošarinskih izdelkov oziroma druga oseba,
ki je v skladu s 17. členom tega zakona plačnik trošarine. In‑
strument za zavarovanje plačila trošarine se predloži v skladu
s 35.b členom tega zakona.
(3) Če pošiljatelj pošilja trošarinske izdelke iz Slovenije v
drugo državo članico prejemniku, ki v skladu z zakonodajo te
države članice ni pooblaščen, da bi jih prejemal pod režimom
odloga plačila trošarine, in če za to pošiljko izda spremni do‑
kument v skladu s prvim odstavkom tega člena, mora temu
dokumentu priložiti še dokument, ki dokazuje, da je bila troša‑
rina plačana v namembni državi članici ali da je bil v skladu z
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zakonodajo te države članice izpeljan drug predpisani postopek
za obračun trošarine v tej državi. V tem dokumentu mora biti
naveden vsaj naslov pristojnega organa v namembni državi
članici ter datum in sklicna oziroma evidenčna številka plačila
trošarine pri tem organu oziroma datum in sklicna oziroma evi‑
denčna številka sprejema instrumenta zavarovanja za plačilo
trošarine pri tem organu.
(4) Če se trošarinski izdelki, ki so že sproščeni v porabo v
Sloveniji, pošiljajo iz enega v drug kraj v Sloveniji, vendar prek
ozemlja druge države članice, mora pošiljatelj izdati spremni
dokument, ki vsebuje enake podatke kakor trošarinski doku‑
ment iz 8. člena tega zakona, pošiljka pa se mora gibati po
vnaprej določeni poti. V tem primeru:
– mora pošiljatelj, preden odpošlje trošarinske izdelke, na‑
povedati njihovo dobavo carinskemu organu, ki je pristojen za
trošarinski nadzor glede na kraj, kjer se odpošiljanje začne,
– mora prejemnik potrditi prejem pošiljke in o tem obvestiti
carinski organ, ki je pristojen za trošarinski nadzor glede na
namembni kraj pošiljke, in
– morata pošiljatelj in prejemnik omogočiti pristojnemu ca‑
rinskemu organu, da se prepriča o dejanski dobavi trošarinskih
izdelkov prejemniku.
(5) Če trošarinske izdelke, ki so v Sloveniji sproščeni v
porabo, nabavi oseba iz druge države članice, ki ni imetnik
trošarinskega dovoljenja ali pooblaščeni prejemnik in ki ne
opravlja gospodarske dejavnosti, in jih prodajalec iz Slovenije
sam ali druga oseba za njegov račun neposredno ali posredno
odpošlje prejemniku v namembno državo članico, tako da
trošarinska obveznost nastane v tej namembni državi članici,
mora prodajalec pred začetkom odpošiljanja napovedati takšno
pošiljko pristojnemu carinskemu organu v Sloveniji in predložiti
dokazila, iz katerih je razvidno, da je v namembni državi članici
predložil instrument za zavarovanje plačila trošarine in v tej dr‑
žavi izpeljal vse predpisane postopke za to plačilo. Prodajalec
mora voditi evidenco tovrstnih dobav.
(6) Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi v
primeru, kadar trošarinske izdelke, ki so sproščeni v porabo v
drugi državi članici, prejema oseba v Sloveniji in je obveznost
za obračun trošarine v skladu s tem zakonom nastala v Slove‑
niji. Obveznosti iz prejšnjega odstavka mora izpolniti prodajalec
trošarinskih izdelkov ali njegov davčni zastopnik v njegovem
imenu in za njegov račun, lahko pa tudi prejemnik, če prodaja‑
lec ne ravna v skladu s tem členom.
V. PRENEHANJE REŽIMA ODLOGA PLAČILA TROŠARINE
11. člen
(prenehanje režima odloga plačila trošarine)
Režim odloga plačila trošarine preneha:
1. ko je imetniku trošarinskega dovoljenja, oproščenemu
uporabniku oziroma uvozniku odpuščeno plačilo trošarine;
2. ko trošarina zapade v plačilo.
12. člen
(odpustitev plačila trošarine)
(1) Imetniku trošarinskega dovoljenja se plačilo trošarine
odpusti:
1. ko so trošarinski izdelki uskladiščeni v trošarinskem
skladišču drugega imetnika trošarinskega dovoljenja in je ta
potrdil prejem in skladnost pošiljke z navedbami v dokumentu
pošiljke;
2. ko so trošarinski izdelki uskladiščeni v obratu oprošče‑
nega uporabnika in je ta potrdil prejem in skladnost pošiljke
z navedbami v dokumentu pošiljke na izvodu trošarinskega
dokumenta;
3. ko so trošarinski izdelki izvoženi in je carinski organ
potrdil, da so dejansko iznešeni iz carinskega območja Unije v
skladu s carinskimi predpisi;
4. ko trošarinske izdelke pošlje osebi v drugi državi čla‑
nici, ki v skladu z zakonodajo te države lahko sodeluje pod
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režimom odloga plačila trošarine in prejme poročilo o prejemu
v skladu z 9. členom tega zakona.
(2) Imetniku trošarinskega dovoljenja se plačilo trošarine
od trošarinskih izdelkov, ki so bili skladiščeni v njegovem tro‑
šarinskem skladišču odpusti, če:
1. so bili uporabljeni kot osnovni material za proizvodnjo
drugih trošarinskih izdelkov v trošarinskem skladišču;
2. so bili uporabljeni kot vzorci za analize v zvezi s testira‑
njem proizvodnje oziroma za znanstvene namene;
3. so bili uporabljeni za namene trošarinskega nadzora;
4. so bili predloženi in uporabljeni za namene kontrole
kvalitete, ki jo v trošarinskem skladišču opravljajo pooblaščene
osebe;
5. so bili uničeni pod nadzorom carinskega organa;
6. je bil ugotovljen primanjkljaj trošarinskih izdelkov, za
katerega imetnik trošarinskega dovoljenja dokaže, da je nastal
zaradi višje sile (razen kraje) ali, da je neločljivo povezan s
procesom proizvodnje, skladiščenja in prevoza izdelkov;
7. je bil alkohol popolnoma denaturiran v skladu s predpi‑
som iz 44. člena tega zakona;
8. so bili tobačni izdelki denaturirani in uporabljeni za
industrijske oziroma hortikulturne namene.
(3) Oproščenemu uporabniku se plačilo trošarine odpu‑
sti:
1. če so trošarinski izdelki odposlani v trošarinsko skladi‑
šče in ko je imetnik trošarinskega dovoljenja na izvodu trošarin‑
skega dokumenta potrdil prejem pošiljke in skladnost pošiljke z
navedbami v dokumentu;
2. če so bili trošarinski izdelki uporabljeni za namene iz
44. ali 55. člena tega zakona in so določeni v dovoljenju carin‑
skega organa iz 27. člena tega zakona.
(4) Oproščenemu uporabniku se plačilo trošarine odpusti,
če:
1. so bili trošarinski izdelki uporabljeni kot vzorci za ana‑
lize v zvezi s testiranjem proizvodnje v njegovih proizvodnih
prostorih ali skladišču;
2. so bili trošarinski izdelki uporabljeni za namene troša‑
rinskega nadzora;
3. so bili trošarinski izdelki predloženi in uporabljeni za
namene kontrole kvalitete, ki jo v njegovih proizvodnih prostorih
ali skladišču opravljajo pooblaščene osebe;
4. so bili trošarinski izdelki uničeni pod nadzorom carin‑
skega organa;
5. je bil ugotovljen primanjkljaj trošarinskih izdelkov, za
katerega dokaže, da je nastal zaradi višje sile (razen kraje) in
primanjkljaj, ki je neločljivo povezan s procesom proizvodnje,
skladiščenja in prevoza izdelkov, za katerega proizvodnjo so
bili trošarinski izdelki porabljeni.
(5) Imetniku trošarinskega dovoljenja se odpusti plačilo
trošarine po 2. do 6. točki drugega odstavka tega člena, opro‑
ščenemu uporabniku pa po 1. do 5. točki prejšnjega odstavka
pod pogojem, da pridobi dovoljenje carinskega organa. Način
ugotavljanja primanjkljajev, ki so neločljivo povezani s proce‑
som proizvodnje, skladiščenja in prevoza trošarinskih izdelkov,
določi minister, pristojen za finance, v sodelovanju z ministrom,
pristojnim za standardizacijo.
(6) Uvozniku se plačilo trošarine odpusti:
1. v primeru iz tretjega odstavka 6. člena tega zakona, če
v roku 15 dni prejme potrditev imetnika trošarinskega dovolje‑
nja oziroma oproščenega uporabnika, da je prevzel pošiljko;
2. če dokaže, da so trošarinski izdelki, ki so bili uvoženi
v okviru carinskega odložnega postopka, dejansko iznešeni iz
Slovenije;
3. če je alkohol, ki ga uvaža, popolnoma denaturiran v
skladu s predpisom iz 44. člena tega zakona.
(7) Imetniku trošarinskega dovoljenja in oproščenemu
uporabniku iz četrtega in petega odstavka 6. člena tega zakona
se plačilo trošarine odpusti, če so trošarinski izdelki skladiščeni
v drugem trošarinskem skladišču in to na trošarinskem doku‑
mentu potrdi imetnik trošarinskega dovoljenja tega drugega
trošarinskega skladišča.
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(8) Imetniku trošarinskega dovoljenja in oproščenemu
uporabniku iz četrtega in petega odstavka 6. člena tega zakona
se plačilo trošarine odpusti, če:
1. so bili trošarinski izdelki sproščeni v porabo, in je bila
trošarina plačana s strani kupca;
2. so bili trošarinski izdelki v postopku stečaja in likvidacije
prodani imetniku trošarinskega dovoljenja ali oproščenemu
uporabniku, in je skladiščenje potrjeno v trošarinskem doku‑
mentu;
3. so bili trošarinski izdelki odpremljeni iz trošarinskega
skladišča ali obrata oproščenega uporabnika upniku (na podla‑
gi razdelitve premoženja) in je bila hkrati plačana trošarina ali,
če je upnik – imetnik trošarinskega dovoljenja, potrdil prejem
pošiljke na trošarinskem dokumentu.
(9) Imetniku trošarinskega dovoljenja in oproščenemu
uporabniku iz sedmega odstavka 6. člena tega zakona se pla‑
čilo trošarine odpusti, če so bili trošarinski izdelki skladiščeni
v drugem trošarinskem skladišču ali obratu oproščenega upo‑
rabnika, in je to potrjeno v drugem trošarinskem dokumentu ali
če je bilo premoženje pridobljeno v obdobju 180 dni od dneva,
ki sledi dnevu prijave združitve za vpis v register in so bili tro‑
šarinski izdelki odpremljeni za ta namen, trošarina pa plačana
v istem času.
(10) Določbe tega člena se smiselno upoštevajo za od‑
pustitev plačila trošarine pooblaščenemu in nepooblaščenemu
prejemniku.
VI. NASTANEK OBVEZNOSTI ZA OBRAČUN
IN PLAČILO TROŠARINE
13. člen
(nastanek obveznosti za obračun trošarine)
(1) Obveznost za obračun trošarine nastane takrat, ko se
trošarinski izdelki sprostijo v porabo. Za sprostitev trošarinskih
izdelkov v porabo se šteje:
– vsaka odprema trošarinskih izdelkov iz trošarinskega
skladišča ali/in iz obrata oproščenega uporabnika trošarinskih
izdelkov, razen če so trošarinski izdelki odpremljeni: drugemu
trošarinskemu skladišču oziroma drugemu obratu oproščenega
uporabnika trošarinskih izdelkov, carinskemu skladišču (razen
prosto carinski prodajalni), prosto carinski coni, v carinskem
tranzitnem postopku oziroma v izvoz ter
– vsak zaključek proizvodnje v obratu trošarinskega za‑
vezanca, ki ni imetnik trošarinskega dovoljenja.
(2) Pri odpremi trošarinskih izdelkov iz trošarinskega skla‑
dišča ali iz obrata oproščenega uporabnika v drugo trošarinsko
skladišče ali drugemu oproščenemu uporabniku, za katero ni
v roku 15 dni od dneva odpreme potrjeno, da je pošiljka pri‑
spela na namembni kraj na ozemlju Slovenije ali bila iznešena
iz Unije, nastane obveznost za obračun trošarine 16. dan po
dnevu odpreme.
(3) Pri odpremi trošarinskih izdelkov iz trošarinskega
skladišča v Sloveniji osebi v drugi državi članici, ki v skladu z
zakonodajo te države lahko prejema trošarinske izdelke pod
režimom odloga plačila trošarine, za pošiljko za katero v roku
iz osmega odstavka 8. člena oziroma prvega odstavka 9. člena
tega zakona ni potrjeno, da je prispela na namembni kraj v
drugi državi članici, nastane obveznost za obračun trošarine
61. dan po dnevu odpreme.
(4) Če pooblaščeni uvoznik v Sloveniji osebi v drugi dr‑
žavi članici, ki v skladu z zakonodajo te države lahko prejema
trošarinske izdelke pod režimom odloga plačila trošarine, po‑
šlje trošarinske izdelke, za katere v roku iz osmega odstavka
8. člena oziroma 9. člena tega zakona ni potrjeno, da so prispeli
na namembni kraj v drugi državi članici, nastane obveznost za
obračun trošarine 61. dan po dnevu odpreme.
(5) Če oproščeni uporabnik uporabi trošarinske izdelke za
namene, za katere ni predpisana oprostitev plačila trošarine,
nastane obveznost za obračun trošarine zadnji dan v mesecu,
v katerem so bili trošarinski izdelki porabljeni.
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(6) Od trošarinskih izdelkov, ki so bili v trošarinskem
skladišču porabljeni kot surovina za proizvodnjo drugih iz‑
delkov oziroma, ki so bili uporabljeni kot pogonsko gorivo
oziroma gorivo za ogrevanje ter od primanjkljaja trošarinskih
izdelkov, razen od primanjkljaja iz 6. točke drugega odstav‑
ka 12. člena tega zakona, nastane obveznost za obračun
trošarine zadnji dan v mesecu, v katerem so bili trošarinski
izdelki porabljeni oziroma v katerem je nastal oziroma je bil
ugotovljen primanjkljaj.
(7) Trošarina, katere plačilo je bilo odloženo na podlagi
četrtega in petega odstavka 6. člena tega zakona, mora biti
obračunana 30. dan po poteku veljavnosti dovoljenja, če ose‑
ba, ki ji je prenehala veljavnost dovoljenja, ni prejela potrjenega
izvoda trošarinskega dokumenta od prejemnika trošarinskih
izdelkov.
(8) Trošarina, katere plačilo je bilo odloženo na podlagi
šestega odstavka 6. člena tega zakona, mora biti obračunana
30. dan po poteku veljavnosti dovoljenja, če oseba, ki ji je
prenehala veljavnost dovoljenja, ni prejela potrjenega izvoda
trošarinskega dokumenta od prejemnika trošarinskih izdelkov.
(9) Trošarinski zavezanec mora obračunati in plačati tro‑
šarino od predpisanih osnov po stopnjah oziroma v zneskih, ki
veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine.
(10) Obveznost za obračun trošarine ne nastane za troša‑
rinske izdelke, ki so pod režimom odloga plačila trošarine, ven‑
dar so popolnoma uničeni ali nepovratno izgubljeni zaradi svoje
narave, nepredvidljivih okoliščin ali višje sile ali so uničeni pod
nadzorom carinskega organa. Izdelki se štejejo za popolnoma
uničene ali nepovratno izgubljene po tem zakonu, kadar jih ni
več mogoče uporabljati za prvotni namen. Če so popolnoma
uničeni ali nepovratno izgubljeni, mora trošarinski zavezanec
oziroma prevoznik o tem nemudoma obvestiti carinski organ in
predložiti ustrezno dokazilo.
13.a člen
(nastanek obveznosti za plačilo trošarine pri vnosu
trošarinskih izdelkov iz druge države članice)
(1) Pri vnosu trošarinskih izdelkov iz druge države članice v
Slovenijo nastane obveznost za plačilo trošarine v Sloveniji, če:
1. trošarinski izdelki še niso sproščeni v porabo v eni od
držav članic in se sprostijo v porabo v Sloveniji ali
2. so trošarinski izdelki, ki so bili že sproščeni v porabo v
kateri drugi državi članici, namenjeni, da se vnesejo v Slovenijo
za opravljanje dejavnosti v Sloveniji in so najavljeni v skladu z
10.č členom.
(2) Obveznost za plačilo trošarine za trošarinske izdelke iz
1. točke prejšnjega odstavka nastane, ko so trošarinski izdelki
v Sloveniji sproščeni v porabo.
(3) Obveznost za plačilo trošarine za trošarinske izdelke
iz 2. točke prvega odstavka tega člena nastane, ko prejemnik
prejme trošarinske izdelke.
(4) V primerih iz drugega in tretjega odstavka tega člena
se trošarina obračuna in plača od predpisanih osnov po sto‑
pnjah oziroma v zneskih, ki veljajo na dan nastanka obveznosti
za plačilo trošarine.
(5) Za trošarinske izdelke, ki so bili sproščeni v porabo v
drugi državi članici ter jih v Slovenijo vnaša fizična oseba za
svoje osebne potrebe in jih sama prevaža, obveznost za plačilo
trošarine v Sloveniji ne nastane.
(6) Šteje se, da so trošarinski izdelki namenjeni za opra‑
vljanje dejavnosti, če je prejemnik teh izdelkov v Sloveniji
pravna ali fizična oseba, ki opravlja samostojno (neodvisno)
dejavnost ali kdo drug za račun ene od njiju. Pri presoji, ali
so izdelki, ki se vnašajo v Slovenijo namenjeni za opravljanje
dejavnosti, carinski organ upošteva predvsem:
– status osebe, ki razpolaga s trošarinskimi izdelki,
– namembni kraj pošiljke in, če je glede na okoliščine
primera to primerno, obliko prevoza,
– dokumente, ki se nanašajo na pošiljko,
– naravo in količino izdelkov.
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(7) Ne glede na prejšnji odstavek se šteje, da so vnešeni
trošarinski izdelki namenjeni za opravljanje dejavnosti, če ko‑
ličine presegajo:
– 800 kosov cigaret,
– 400 kosov cigarilosov,
– 200 kosov cigar,
– 1,0 kilogram drobno rezanega tobaka oziroma drugega
tobaka za kajenje,
– 10 litrov žganja,
– 20 litrov vmesnih pijač,
– 90 litrov vina, vključno z največ 60 litrov penečega
vina,
– 110 litrov piva.
(8) Ne glede na peti odstavek tega člena nastane obve‑
znost za plačilo trošarine za nabavljene in v Slovenijo vnesene
energente, ki so že bili dani v porabo v drugi državi članici in
jih na neobičajen način prevaža fizična oseba ali kdo drug v
njenem imenu. Neobičajni prevoz po tem odstavku pomeni
vsak prevoz energentov razen prevoza pogonskega goriva v
rezervoarjih vozil ali goriva do 10 litrov v ustreznih prenosnih
posodah za rezervno gorivo.
(9) Ne glede na peti odstavek tega člena je vnos cigaret
brez obveznosti za plačilo trošarine količinsko omejen na 300
kosov, če trošarina v državi članici, v kateri je za te cigarete
plačana, ne dosega minimalnega zneska, določenega s To‑
bačno direktivo.
14. člen
(nastanek obveznosti za plačilo trošarine pri uvozu)
(1) Pri uvozu trošarinskih izdelkov nastane obveznost
za plačilo trošarine kot da bi bila trošarina uvozna dajatev,
razen v primerih, ko je plačilo trošarine odloženo v skladu s
tem zakonom.
(2) Trošarinski zavezanec mora plačati trošarino od pred‑
pisanih osnov po stopnjah oziroma zneskih, ki veljajo na dan
nastanka obveznosti za plačilo trošarine.
15. člen
(drugi primeri nastanka obveznosti za plačilo trošarine)
Obveznost za plačilo trošarine nastane tudi takrat, ko:
1. carinski organ proda ali prepusti odvzete trošarinske
izdelke;
2. so v postopku združitve trošarinski izdelki sproščeni
v porabo;
3. se konča postopek združitve, če so trošarinski izdelki
odpremljeni upniku;
4. so v postopku likvidacije oziroma stečaja sproščeni v
porabo oziroma ko so odpremljeni upniku;
5. je ugotovljen primanjkljaj trošarinskih izdelkov, če s tem
zakonom ni določeno drugače;
6. se v skladu s šestim odstavkom 51. člena tega zako‑
na poveča višina trošarine za cigarete, ki so na zalogi izven
trošarinskih skladišč, ali ko se v skladu z devetim odstavkom
51. člena tega zakona zanje zviša drobnoprodajna cena.
16. člen
(nezakonita proizvodnja in nezakonit uvoz)
(1) Obveznost za plačilo trošarine nastane tudi takrat, ko
so trošarinski izdelki:
1. nezakonito proizvedeni, pridobljeni, v posesti, prevaža‑
ni, uporabljeni ali porabljeni oziroma sproščeni v porabo;
2. nezakonito uvoženi in zanje ni bil odobren odlog plačila
trošarine;
3. nezakonito vnešeni v Slovenijo iz druge države čla‑
nice,
razen v primeru, da fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti v
zvezi s trošarinskimi izdelki dokaže, da je trošarinske izdelke
pridobila v dobri veri.
(2) Če je v zvezi s prevozom trošarinskih izdelkov med
državami članicami prišlo do nepravilnosti, zaradi katerih je
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treba v skladu s prejšnjim odstavkom obračunati trošarino, se
trošarino obračuna v skladu s tem zakonom, če:
– je nepravilnost storjena na ozemlju Slovenije ali
– je bila nepravilnost odkrita v Sloveniji, pa ni mogoče
ugotoviti, v kateri državi članici je bila dejansko storjena ali
– je bila pošiljka odpremljena v drugo državo članico iz
Slovenije, pa ni prispela v namembni kraj in ni mogoče ugotovi‑
ti, v kateri državi članici je bila dejansko storjena nepravilnost.
(3) Če se trošarino obračuna v skladu s prvo ali drugo
alineo prejšnjega odstavka, carinski organ o tem obvesti pri‑
stojni organ države članice, iz katere je bila pošiljka trošarinskih
izdelkov odpremljena.
(4) Carinski organ odpusti plačilo trošarine oziroma vrne
plačano trošarino, ki je bila plačana v skladu s tretjo alineo
drugega odstavka tega člena, če je pošiljatelj oziroma plačnik
trošarine ali druga oseba za njegov račun v roku štirih mesecev
po odpremi pošiljke dokazal, da je bil posel izpeljan v skladu
s predpisi ali, kje je bila nepravilnost dejansko storjena. V
slednjem primeru se plačana trošarina vrne le, če upravičenec
v roku treh let od dneva izdaje trošarinskega dokumenta ca‑
rinskemu organu dokaže, da je bila trošarina plačana v državi
članici, v kateri je bila nepravilnost dejansko storjena. Carinski
organ vrne znesek dejansko plačane trošarine.
(5) Način vračila trošarine iz prejšnjega odstavka predpiše
minister, pristojen za finance.
VII. PLAČNIKI TROŠARINE
17. člen
(opredelitev plačnikov trošarine)
(1) Oseba, ki mora plačati trošarino je trošarinski zaveza‑
nec, če ni s tem zakonom drugače določeno.
(2) Plačnik trošarine je tudi:
1. oproščeni uporabnik trošarinskih izdelkov, ki uporabi
trošarinske izdelke za namene, za katere ni predpisana opro‑
stitev plačila trošarine;
2. davčni zastopnik;
3. pošiljatelj trošarinskih izdelkov, ki so bili sproščeni v
porabo v drugi državi članici, obveznost za obračun in plačilo
trošarine pa je v skladu s tem zakonom nastala v Sloveniji ali,
če je glede na okoliščine primera to primerneje, prejemnik teh
trošarinskih izdelkov;
4. prodajalec trošarinskih izdelkov iz šestega odstavka
10.č člena tega zakona;
5. kupec ali prejemnik trošarinskih izdelkov iz 1. točke
15. člena tega zakona;
6. kupec iz 2. točke 15. člena tega zakona;
7. upnik iz 3. točke 15. člena tega zakona;
8. upnik iz 4. točke 15. člena tega zakona;
9. oseba, ki nezakonito proizvede, uvozi, vnese iz druge
države članice, prevaža, proda, kupi, uporabi ali porabi troša‑
rinske izdelke v smislu 16. člena tega zakona; v skladu s to
točko je plačnik trošarine tudi oseba, ki sodeluje pri nezako‑
niti proizvodnji, uvozu ali vnosu trošarinskih izdelkov, oziroma
oseba, ki uporabi, porabi ali hrani nezakonito proizvedene,
uvožene ali vnesene trošarinske izdelke;
10. oseba, ki je v skladu s tem zakonom predložila instru‑
ment za zavarovanje plačila trošarine ali garant oziroma porok,
naveden na instrumentu za zavarovanje plačila trošarine;
11. oseba, ki ima na zalogi trošarinske izdelke, za katere
se v skladu s 6. točko 15. člena tega zakona spremeni višina
trošarine ali zviša drobnoprodajna cena;
12. oseba, ki označeni energent za ogrevanje uporabi
za pogonski namen oziroma z označenega goriva kakor koli
odstrani predpisani indikator. Plačati mora razliko trošarine med
plačano trošarino in trošarino, ki bi jo morala plačati glede na
namen uporabe. Za dan nastanka obveznosti plačila trošarine
se šteje dan ugotovitve dejanja.
(3) Če je v skladu s tem členom več oseb odgovornih za
plačilo trošarine, odgovarjajo za plačilo trošarine solidarno.
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VIII. SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA
TROŠARINSKIH SKLADIŠČ
18. člen
(trošarinsko skladišče)
(1) Proizvodnja ali skladiščenje trošarinskih izdelkov pod
režimom odloga plačila se lahko opravlja le v trošarinskem
skladišču, za katerega delovanje je carinski organ izdal dovo‑
ljenje (v nadaljnjem besedilu: trošarinsko dovoljenje), če ni s
tem zakonom drugače določeno.
(2) Trošarinsko skladišče se ustanovi in deluje le na pod‑
lagi trošarinskega dovoljenja.
(3) Podrobnejše pogoje za ustanovitev in delovanje tro‑
šarinskega skladišča, ki so vezani na posamezno vrsto troša‑
rinskih izdelkov in minimalni obseg poslovanja ter prometa v
bodočem trošarinskem skladišču, predpiše minister, pristojen
za finance.
19. člen
(kdo lahko zaprosi za trošarinsko dovoljenje)
Za trošarinsko dovoljenje lahko zaprosi oseba, ki izpol‑
njuje naslednje pogoje:
1. neodvisno (samostojno) opravlja dejavnost v zvezi
s trošarinskimi izdelki v skladu s predpisanimi pogoji in ima
sedež v Sloveniji;
2. vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigo‑
vodstva;
3. redno izpolnjuje davčne in carinske obveznosti;
4. zoper njo ni začet postopek stečaja oziroma likvida‑
cije;
5. predloži izjavo o instrumentu zavarovanja plačila tro‑
šarine;
6. izpolnjuje pogoje za elektronsko izmenjavo podatkov,
ki zadevajo gibanje trošarinskih izdelkov.
20. člen
(vloga za izdajo trošarinskega dovoljenja)
(1) Trošarinsko dovoljenje izda carinski organ na podlagi
pisne vloge.
(2) Iz pisne vloge iz prejšnjega odstavka morajo biti razvi‑
dni predvsem naslednji podatki: opis dejavnosti in vrsta troša‑
rinskega izdelka, za katero se zahteva trošarinsko dovoljenje;
predvidene količine letne proizvodnje, količine proizvedenih
ter količine skladiščenih izdelkov na zalogi; ime in identifika‑
cija osebe, ki je zaprosila za izdajo trošarinskega dovoljenja;
dokumentacija, iz katere mora biti razviden popolen opis dela
računovodskega sistema v skladu z zakonom, ki ureja davč‑
ni postopek; podatki, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za
izvajanje nadzora pristojnih organov; narava in opis posame‑
znih proizvodnih postopkov, vključno s podatki o napravah,
ki omogočajo merjenje proizvedenih, predelanih, skladiščenih
in odpremljenih količin trošarinskih izdelkov; lokacija in opis
prostorov; način odpremljanja trošarinskih izdelkov; izjava, da
izpolnjuje pogoje iz 6. točke prvega odstavka 19. člena tega
zakona.
(3) Za merilne naprave po prejšnjem odstavku, mora
oseba, ki prosi za trošarinsko dovoljenje, pridobiti odobritev tipa
oziroma overitev pri ministrstvu, pristojnem za meroslovje.
21. člen
(trošarinsko dovoljenje)
(1) Trošarinsko dovoljenje se lahko izda, če so izpolnjeni
prostorski, tehnični in ekonomski pogoji, določeni na podlagi
tega zakona. Trošarinskega dovoljenja ni mogoče izdati za
opravljanje dejavnosti trgovine s trošarinskimi izdelki na drob‑
no.
(2) Trošarinsko dovoljenje se izda na ime vložnika zahtev‑
ka iz 19. člena tega zakona.
(3) Trošarinsko dovoljenje se ne sme prenašati na druge
osebe.
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(4) Trošarinsko dovoljenje se lahko nanaša na eno ali več
trošarinskih skladišč.
(5) V trošarinskem dovoljenju mora biti navedeno: lokacija
trošarinskega skladišča oziroma skladišč; pogoji za delovanje
trošarinskega skladišča oziroma skladišč; vrste trošarinskih
izdelkov, ki se lahko v trošarinskem skladišču proizvajajo, skla‑
diščijo in odpremljajo; druge obveznosti imetnika trošarinskega
dovoljenja do carinskega organa; način zavarovanja plačila tro‑
šarine; kateri carinski organ je pristojen za nadzor ter obdobje,
za katerega je izdano trošarinsko dovoljenje.
(6) Preden carinski organ izda trošarinsko dovoljenje,
mora na kraju samem ugotoviti, ali so izpolnjeni pogoji za izdajo
trošarinskega dovoljenja.
(7) Carinski organ odloči o vlogi za izdajo trošarinskega
dovoljenja v 60 dneh po prejemu popolne vloge.
22. člen
(obveznosti imetnika trošarinskega dovoljenja)
(1) Imetnik trošarinskega dovoljenja mora:
1. zagotoviti ustrezno varovanje trošarinskih izdelkov v
trošarinskem skladišču; nadzirati vse postopke, vključno z od‑
premljanjem in prejemanjem trošarinskih izdelkov; ugotavljati
izgube oziroma primanjkljaje; raziskati kakršnokoli nepravilnost
v poslovanju trošarinskega skladišča;
2. zagotoviti vse, kar je potrebno za nemoteno opravljanje
nadzora;
3. voditi evidence zalog trošarinskih izdelkov po vrsti
in količini in evidenco gibanja trošarinskih izdelkov za vsako
trošarinsko skladišče ter nadzornemu carinskemu organu pre‑
dložiti mesečni obračun trošarine ter mesečni popis zalog;
4. obveščati carinski organ o vseh spremembah podatkov,
ki jih je navedel v vlogi za izdajo trošarinskega dovoljenja;
5. v primeru statusne spremembe, širitve, omejitve ali
opustitve dejavnosti ali ustanovitve in delovanja novih trošarin‑
skih skladišč, zaprositi carinski organ za spremembo trošarin‑
skega dovoljenja.
(2) Če carinski organ ugotovi, da imetnik trošarinskega
dovoljenja ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega odstavka,
določi rok za odpravo nepravilnosti.
(3) Podrobnejše določbe o vsebini in načinu vodenja evi‑
denc iz 3. točke prvega odstavka tega člena predpiše minister,
pristojen za finance.
23. člen
(zavarovanje plačila trošarine)
(1) Imetnik trošarinskega dovoljenja mora za zavarovanje
izpolnitve obveznosti za plačilo trošarine predložiti carinskemu
organu instrument za zavarovanje plačila trošarine v skladu s
tem zakonom.
(2) Instrument za zavarovanje plačila trošarine se obve‑
zno predloži za izdelke, ki se odpremljajo, razen, če se odpre‑
mljajo po fiksnih cevovodih ali elektroenergetskem omrežju
ali omrežju za prenos plina, za izdelke, ki se proizvajajo, skla‑
diščijo in prejemajo v trošarinskem skladišču, pa na zahtevo
carinskega organa. Instrument za zavarovanje plačila trošarine
se obvezno predloži tudi za trošarinske izdelke, ki se dobavljajo
neposredno.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, lahko namesto
imetnika trošarinskega dovoljenja, ki odpremlja trošarinske iz‑
delke iz Slovenije v drugo državo članico, instrument za zavaro‑
vanje plačila trošarine predloži prevoznik ali lastnik trošarinskih
izdelkov ali prejemnik trošarinskih izdelkov.
(4) Prejšnji odstavek se uporablja tudi kadar trošarinske
izdelke iz druge države članice v Slovenijo pošilja oseba, ki
ima v skladu z zakonodajo te države članice dovoljenje, da
sme odpošiljati trošarinske izdelke v druge države članice pod
režimom odloga plačila trošarine.
(5) Višino zneska instrumenta za zavarovanje plačila tro‑
šarine za izdelke, ki se odpremljajo iz trošarinskega skladišča,
določi carinski organ tako, da višina zneska ustreza trošarin‑
skemu dolgu za te izdelke.
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(6) Če carinski organ zahteva predložitev instrumenta za
zavarovanje plačila trošarine za izdelke, ki se proizvajajo, skla‑
diščijo in prejemajo v trošarinskem skladišču, je višina zneska
instrumenta za zavarovanje lahko nižja od zneska trošarin‑
skega dolga v davčnem obdobju. Višino zneska instrumenta
carinski organ določi ob upoštevanju naslednjih kriterijev:
– ugled, zanesljivost in finančna stabilnost imetnika tro‑
šarinskega dovoljenja;
– obseg poslovanja imetnika trošarinskega dovoljenja;
– predvidene oblike evidenc in kontrole v trošarinskem
skladišču;
– dosedanje poslovanje imetnika trošarinskega dovolje‑
nja.
(7) Če ima imetnik trošarinskega dovoljenja več trošarin‑
skih skladišč, zavarovanje pa se nanaša na vsa trošarinska
skladišča, se višina zavarovanja določi na podlagi povprečnega
dolga v davčnem obdobju.
(8) Imetniku trošarinskega dovoljenja ne pripadajo obresti
od gotovinskega pologa, ki je položen v zavarovanje.
(9) Kadar carinski organ v zvezi z odobritvijo carinsko
dovoljene rabe ali uporabe trošarinskih izdelkov zahteva zava‑
rovanje plačila carinskega dolga v skladu s carinskimi predpisi,
se predloženi instrument zavarovanja lahko uporablja tudi za
zavarovanje plačila trošarine, če je višina zavarovanja ustre‑
zna.
(10) Zavarovanje plačila trošarine ni potrebno za trošarin‑
ske izdelke, za katere stopnja trošarine znaša 0.
(11) V primeru prenehanja veljavnosti trošarinskega dovo‑
ljenja se lahko instrument zavarovanja sprosti šele po tem, ko
je bila plačana trošarina za trošarinske izdelke na zalogi oziro‑
ma, ko obveznost za plačilo trošarine ne more več nastati.
(12) Postopek zavarovanja in vrste instrumentov zavaro‑
vanja plačila trošarine predpiše minister, pristojen za finance.
24. člen
(prenehanje veljavnosti trošarinskega dovoljenja)
(1) Trošarinsko dovoljenje preneha veljati:
1. če imetnik trošarinskega dovoljenja – fizična oseba –
umre;
2. s prenehanjem pravne osebe;
3. z vrnitvijo trošarinskega dovoljenja;
4. če carinski organ odvzame trošarinsko dovoljenje.
(2) Carinski organ odvzame trošarinsko dovoljenje, če:
imetnik trošarinskega dovoljenja ne izpolnjuje več pogojev, ki
so določeni v trošarinskem dovoljenju, zlasti pa: če ne zago‑
tavlja ustreznega sistema nadzora nad stanjem zalog in če ne
opravlja popisov v rokih, določenih v trošarinskem dovoljenju;
če ne predloži ustreznega instrumenta zavarovanja plačila tro‑
šarine ali, če ga ne predloži v znesku, ki lahko zagotovi plačilo
trošarinskega dolga; če prenehajo obstajati razlogi in pogoji, na
podlagi katerih je bilo trošarinsko dovoljenje izdano; če je bilo
dovoljenje izdano na podlagi nepopolnih ali netočnih informacij;
če ne odpravi nepravilnosti v roku, ki mu ga je določil carinski
organ; ko se začne postopek stečaja oziroma likvidacije.
(3) Odločba o odvzemu dovoljenja učinkuje z dnem iz‑
daje.
(4) Pritožba zoper odvzem trošarinskega dovoljenja ne
zadrži izvršitve odločbe. Carinski organ lahko do odločitve o
pritožbi odloži odvzem trošarinskega dovoljenja, če oceni, da
bo pritožbi mogoče ugoditi.
(5) Podrobnejše določbe o prenehanju veljavnosti troša‑
rinskega dovoljenja predpiše minister, pristojen za finance.
25. člen
(izdaja dokumentov pri odpremi trošarinskih izdelkov
iz trošarinskega skladišča)
Trošarinski izdelki se lahko odpremijo iz trošarinskega
skladišča:
1. pod režimom odloga plačila trošarine, če pošiljko spre‑
mlja trošarinski dokument;
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2. v porabo pa z računom oziroma z drugim dokumentom,
ki dokazuje odpremo trošarinskih izdelkov.
IX. OPROŠČENI UPORABNIK TROŠARINSKIH IZDELKOV
26. člen
(vloga za izdajo dovoljenja)
(1) Fizična ali pravna oseba, ki pridobi dovoljenje za
oproščenega uporabnika, sme nabavljati trošarinske izdelke
brez plačila trošarine.
(2) Za dovoljenje iz prejšnjega odstavka lahko zaprosi
oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. v skladu s predpisanimi pogoji neodvisno (samostojno)
opravlja dejavnost, pri kateri uporablja trošarinske izdelke za
namene iz 44. ali 55. člena tega zakona;
2. vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigo‑
vodstva;
3. redno izpolnjuje davčne in carinske obveznosti;
4. zoper njo ni začet postopek stečaja oziroma likvida‑
cije;
5. pred izdajo dovoljenja predloži instrument zavarovanje
plačila trošarine v skladu s tem zakonom;
6. izpolnjuje druge pogoje, določene s tem zakonom.
(3) Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega
člena, lahko pridobi dovoljenje, če izpolnjuje še naslednje po‑
goje:
1. da je proizvodni prostor, skladišče oziroma drug prostor
za skladiščenje trošarinskih izdelkov organiziran in opremljen
tako, da omogoča varno skladiščenje in uporabo pridobljenih
trošarinskih izdelkov ter pravilno merjenje zalog teh izdelkov;
2. da knjigovodsko spremljanje izdelkov zagotavlja na‑
tančen vpogled v porabo trošarinskih izdelkov in stanje zalog
izdelkov, za katere proizvodnjo so bili trošarinski izdelki upo‑
rabljeni;
3. da so dani materialni pogoji za izvajanje nadzora.
(4) Podrobnejše predpise o pogojih iz prejšnjega odstav‑
ka, ki so vezani na posamezno vrsto trošarinskih izdelkov,
predpiše minister, pristojen za finance.
(5) V primeru prenehanja dovoljenja se lahko instrument
zavarovanja sprosti šele po tem, ko je bila plačana trošarina za
trošarinske izdelke na zalogi oziroma, ko obveznost za plačilo
trošarine ne more več nastati.
(6) Postopek zavarovanja in vrste instrumentov zavarova‑
nja plačila trošarine predpiše minister, pristojen za finance.
(7) Preden carinski organ izda dovoljenje, mora ugotoviti,
ali nameni uporabe trošarinskih izdelkov dejansko ustrezajo
navedbam v vlogi za izdajo dovoljenja, kot tudi normative pora‑
be trošarinskih izdelkov v proizvodnji drugih izdelkov. Carinski
organ mora na kraju samem ugotoviti, ali so izpolnjeni pogoji
za izdajo dovoljenja.
(8) Če carinski organ ugotovi, da oproščeni uporabnik
ne izpolnjuje obveznosti iz tega člena, določi rok za odpravo
nepravilnosti.
27. člen
(dovoljenje za oproščenega uporabnika)
(1) Dovoljenje za oproščenega uporabnika izda carinski
organ na podlagi pisne vloge. Carinski organ v roku 30 dni od
prejema popolne vloge obvesti osebo, ki je zaprosila za izdajo
dovoljenja, da predloži instrument zavarovanja plačila trošari‑
ne, ali pa vlogo zavrne. Carinski organ izda dovoljenje v roku
15 dni po prejemu instrumenta za zavarovanje plačila.
(2) V vlogi za izdajo dovoljenja se podrobneje navede:
namen in način uporabe trošarinskih izdelkov; normativ porabe
za vsak izdelek, pri katerega proizvodnji se porablja; količino
trošarinskih izdelkov, na katero se nanaša dovoljenje, toda
največ količino za enoletno proizvodnjo oziroma pričakovano
količino proizvodnje za isto obdobje.
(3) Dovoljenje se izda na ime osebe, ki je zaprosila za
izdajo in se ne sme prenašati na drugo osebo.
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(4) V dovoljenju carinski organ navede količine trošarin‑
skih izdelkov, ki se lahko nabavljajo brez plačila trošarine za
predpisane namene v določenem obdobju, ki ne sme biti daljši
od 12 mesecev; kraj, kjer bodo trošarinski izdelki uporabljeni in
namen uporabe. Količine se določi glede na proizvodne kapaci‑
tete in glede na obdobje, na katero se nanaša dovoljenje.
(5) Sprememba količin iz prejšnjega odstavka v obdobju,
na katerega se nanaša dovoljenje in odobritev količine za
naslednje obdobje, je mogoča na podlagi naknadnega zah‑
tevka.
(6) Imetnik dovoljenja mora obveščati carinski organ o
vseh spremembah podatkov, ki jih je navedel v vlogi za izdajo
dovoljenja.
(7) Pri statusni spremembi, širitvi, omejitvi ali opustitvi de‑
javnosti oziroma spremembi podatkov, navedenih v dovoljenju,
mora imetnik dovoljenja zaprositi carinski organ za spremembo
oziroma prenehanje veljavnosti dovoljenja. Imetnik dovoljenja
mora carinski organ obveščati o vseh spremembah podatkov,
ki jih je navedel v vlogi za izdajo dovoljenja za oproščenega
uporabnika.
28. člen
(prenehanje veljavnosti dovoljenja)
(1) Dovoljenje preneha veljati:
1. če oproščeni uporabnik ne zaprosi za odobritev količine
trošarinskih izdelkov za naslednje obdobje do konca tekočega
obdobja;
2. če oproščeni uporabnik – fizična oseba – umre;
3. s prenehanjem pravne osebe;
4. z vrnitvijo dovoljenja;
5. če carinski organ odvzame dovoljenje.
(2) Carinski organ odvzame dovoljenje, če oproščeni upo‑
rabnik ne izpolnjuje več pogojev, ki so določeni z dovoljenjem,
zlasti pa: če ne zagotavlja ustreznega sistema nadzora nad
stanjem zalog; če ne predloži ustreznega instrumenta zavaro‑
vanja plačila trošarine ali, če ga ne predloži v znesku, ki lahko
zagotovi plačilo trošarinskega dolga; če je bilo dovoljenje izda‑
no na podlagi nepopolnih ali netočnih informacij; če ne odpravi
pomanjkljivosti v roku, ki mu ga je določil carinski organ; ko se
začne postopek stečaja oziroma likvidacije.
(3) Odločba o odvzemu dovoljenja učinkuje z dnem iz‑
daje.
(4) Pritožba zoper odvzem dovoljenja ne zadrži izvršitve
odločbe.
(5) Podrobnejše določbe o prenehanju veljavnosti dovo‑
ljenja predpiše minister, pristojen za finance.
29. člen
(evidence)
(1) Oproščeni uporabnik mora voditi evidenco o nakupu,
gibanju in porabi trošarinskih izdelkov po vrsti, količini in vre‑
dnosti.
(2) Podrobnejše določbe o vsebini evidenc iz prejšnjega
odstavka predpiše minister, pristojen za finance.
IX.a POOBLAŠČENI IN ZAČASNO
POOBLAŠČENI PREJEMNIK
29.a člen
(pooblaščeni prejemnik)
(1) Pooblaščeni prejemnik sme prejemati trošarinske iz‑
delke v okviru svoje dejavnosti iz druge države članice pod
režimom odloga plačila trošarine, če ima sedež oziroma stalno
poslovno enoto v Sloveniji in za to pridobi dovoljenje carinske‑
ga organa.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda carinski organ
na podlagi pisne vloge trošarinskega zavezanca, iz katere mo‑
rajo biti razvidni predvsem naslednji podatki: opis dejavnosti in
vrsta trošarinskega izdelka, za katerega se zahteva dovoljenje;
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ime oziroma firma vložnika zahtevka ter naslov oziroma sedež;
lokacija prejema trošarinskih izdelkov; polno ime odgovorne
osebe vložnika zahtevka; dokumentacija, iz katere mora biti
razviden opis dela računovodskega sistema v skladu z zako‑
nom, ki ureja davčni postopek; podatki, ki dokazujejo izpolnje‑
vanje pogojev za izvajanje nadzora carinskega organa in drugi
podatki, ki dokazujejo utemeljenost zahtevka.
(3) Dovoljenje se izda na ime osebe, ki je zaprosila za iz‑
dajo in se ne sme prenašati na drugo osebo. Carinski organ ne
izda dovoljenja osebi, zoper katero je začet postopek stečaja
oziroma likvidacije ali osebi, ki ne izpolnjuje redno davčnih ali
carinskih obveznosti.
(4) Pooblaščeni prejemnik mora:
– carinskemu organu, predno začne prejemati trošarinske
izdelke, predložiti ustrezni instrument za zavarovanje plačila
trošarine za trošarinske izdelke, ki jih kot pooblaščeni preje‑
mnik prejema pod režimom odloga plačila trošarine;
– voditi evidence prejemanja trošarinskih izdelkov po vrsti,
količini, datumu prejema in dobavitelju;
– voditi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigo‑
vodstva;
– redno izpolnjevati davčne in carinske obveznosti;
– izpolnjevati pogoje za elektronsko izmenjavo podatkov,
ki zadevajo gibanje trošarinskih izdelkov;
– obveščati carinski organ o vseh spremembah podatkov,
ki jih je navedel v vlogi za izdajo dovoljenja oziroma podatkov,
ki bi lahko vplivali na veljavnost dovoljenja;
– zagotavljati vse, kar je potrebno za nemoteno izvajanje
nadzora carinskega organa.
(5) Dovoljenje preneha veljati s prenehanjem pravne ose‑
be ali z vrnitvijo dovoljenja ali če imetnik dovoljenja – fizična
oseba – umre ali če carinski organ odvzame dovoljenje.
(6) Carinski organ odvzame dovoljenje, če pooblaščeni
prejemnik ne izpolnjuje več obveznosti iz četrtega odstavka,
zlasti pa: če ne zagotavlja ustreznega izvajanja nadzora; če
ne predloži ustreznega instrumenta zavarovanja plačila troša‑
rine ali, če ga ne predloži v znesku, ki lahko zagotovi plačilo
trošarinskega dolga; če prenehajo obstajati razlogi in pogoji, na
podlagi katerih je bilo dovoljenje izdano; če je bilo dovoljenje
izdano na podlagi nepopolnih ali netočnih podatkov; če ne
odpravi nepravilnosti v roku, ki mu ga je določil carinski organ;
ko se zoper pooblaščenega prejemnika začne postopek stečaja
oziroma likvidacije.
(7) Odločba o odvzemu dovoljenja učinkuje z dnem iz‑
daje.
(8) Pritožba zoper odvzem dovoljenja ne zadrži izvršitve
odločbe. Carinski organ lahko do odločitve o pritožbi odloži
odvzem dovoljenja, če oceni, da bo pritožbi mogoče ugoditi.
(9) Podrobnejše določbe o izdaji in prenehanju veljavnosti
dovoljenja, o načinu zavarovanja in vrste instrumentov zavaro‑
vanja plačila trošarine v skladu s tem členom predpiše minister,
pristojen za finance.
29.b člen
(začasno pooblaščeni prejemnik)
(1) Oseba, ki želi v okviru opravljanja svoje registrirane
dejavnosti kot začasno pooblaščeni prejemnik prejemati troša‑
rinske izdelke pod režimom odloga, mora:
– za vsako posamezno pošiljko, preden mu je odpremlje‑
na iz druge države članice, pri carinskem organu vložiti vlogo
na predpisanem obrazcu;
– predložiti carinskemu organu ustrezen instrument za
zavarovanje plačila trošarine za trošarinske izdelke, ki jih bo
prejel pod režimom odloga plačila trošarine, še preden mu jih
dobavitelj odpremi;
– carinskemu organu omogočiti nemoteno opravljanje
nadzora glede vrste in količine prejetih trošarinskih izdelkov in
zneska plačane trošarine;
– plačati trošarino v skladu s tem zakonom;
– voditi poslovne knjige tako, da carinski organ lahko pre‑
verja prejemanje trošarinskih izdelkov po vrsti, količini, datumu
prejema in dobavitelju.
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(2) Carinski organ izda dovoljenje, ki omogoča začasno
pooblaščenemu prejemniku poslovanje pod režimom odloga
plačila trošarine za določen čas, omejeno na določeno količino
trošarinskih izdelkov in enega pošiljatelja. V tem dovoljenju so
določeni tudi trošarinska številka, višina trošarine, čas njegove
veljavnosti, ustreznost instrumenta za zavarovanje dolga in
ustrezni nadzorni ukrepi.
(3) Podrobnejše določbe o načinu zavarovanja in vr‑
stah instrumentov zavarovanja plačila trošarine v skladu s
tem členom in obrazec za vlogo predpiše minister, pristojen
za finance.
IX.b DAVČNI ZASTOPNIK
29.c člen
(davčni zastopnik)
(1) Imetnik trošarinskega dovoljenja v drugi državi članici
lahko v Sloveniji imenuje davčnega zastopnika, ki izvršuje
obveznosti in uveljavlja pravice po tem zakonu. Davčni zasto‑
pnik je lahko fizična ali pravna oseba s stalnim prebivališčem
oziroma sedežem oziroma poslovno enoto v Sloveniji, ki pridobi
dovoljenje carinskega organa.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda carinski organ
na podlagi pisne vloge, iz katere morajo biti razvidni predvsem
naslednji podatki: vrsta trošarinskega izdelka, za katerega se
zahteva dovoljenje; ime oziroma firma vložnika zahtevka ter
naslov oziroma sedež; polno ime odgovorne osebe vložnika
zahtevka; podatki o imetniku trošarinskega dovoljenja v drugi
državi članici, za katerega želi vložnik zahtevka delovati kot
davčni zastopnik; dokumentacija, iz katere mora biti razviden
popoln opis dela računovodskega sistema v skladu z zakonom,
ki ureja davčni postopek; podatki, ki dokazujejo izpolnjevanje
pogojev za izvajanje nadzora carinskega organa in drugi po‑
datki, ki dokazujejo utemeljenost zahtevka.
(3) Dovoljenje se izda na ime osebe, ki je zaprosila za iz‑
dajo in se ne sme prenašati na drugo osebo. Carinski organ ne
izda dovoljenja osebi, zoper katero je začet postopek stečaja
oziroma likvidacije.
(4) Davčni zastopnik mora:
– predložiti carinskemu organu ustrezni instrument za
zavarovanje plačila trošarine, pri čemer se smiselno uporablja
23. člen tega zakona;
– voditi evidenco gibanja trošarinskih izdelkov po vrsti,
količini, roku in prejemnikih;
– carinski organ obveščati o kraju dobave trošarinskih
izdelkov;
– redno izpolnjevati davčne in carinske obveznosti;
– izpolnjevati pogoje za elektronsko izmenjavo podatkov,
ki zadevajo gibanje trošarinskih izdelkov;
– obveščati carinski organ o vseh spremembah podatkov,
ki jih je navedel v vlogi za izdajo dovoljenja oziroma podatkov,
ki bi lahko vplivali na veljavnost dovoljenja;
– zagotavljati vse, kar je potrebno za nemoteno opravlja‑
nje nadzora carinskega organa.
(5) Dovoljenje preneha veljati, če imetnik dovoljenja –
fizična oseba – umre ali s prenehanjem pravne osebe ali z
vrnitvijo dovoljenja ali če carinski organ odvzame dovoljenje.
(6) Carinski organ odvzame dovoljenje, če imetnik dovo‑
ljenja ne izpolnjuje več pogojev iz četrtega odstavka, zlasti pa:
če ne zagotavlja ustreznega sistema nadzora; če ne predloži
ustreznega instrumenta zavarovanja plačila trošarine ali, če
ga ne predloži v znesku, ki lahko zagotovi plačilo trošarinske‑
ga dolga; če prenehajo obstajati razlogi in pogoji, na podlagi
katerih je bilo dovoljenje izdano; če je bilo dovoljenje izdano
na podlagi nepopolnih ali netočnih podatkov; če ne odpravi
nepravilnosti v roku, ki mu ga je določil carinski organ.
(7) Odločba o odvzemu dovoljenja učinkuje z dnem iz‑
daje.
(8) Pritožba zoper odvzem dovoljenja ne zadrži izvršitve
odločbe. Carinski organ lahko do odločitve o pritožbi odloži
odvzem dovoljenja, če oceni, da bo pritožbi mogoče ugoditi.
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(9) Podrobnejše določbe o izdaji in prenehanju veljavnosti
dovoljenja predpiše minister, pristojen za finance.
IX.c POOBLAŠČENI UVOZNIK
29.č člen
(pooblaščeni uvoznik)
(1) Pooblaščeni uvoznik sme pri opravljanju svoje regi‑
strirane dejavnosti trošarinske izdelke, ki jih je prejel iz tretje
države oziroma s tretjega ozemlja, po sprostitvi v prosti promet
v skladu s carinskimi predpisi odpremljati pod režimom odloga
plačila trošarine do namembnega kraja v drugi državi članici, v
kateri se ti izdelki lahko prejemajo pod režimom odloga plačila
trošarine, če ima sedež oziroma stalno poslovno enoto v Slo‑
veniji in za to pridobi dovoljenje carinskega organa.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda carinski organ
na podlagi pisne vloge trošarinskega zavezanca, iz katere
morajo biti razvidni predvsem podatki:
– opis dejavnosti in vrsta trošarinskega izdelka, za kate‑
rega se zahteva dovoljenje;
– ime oziroma firma vložnika zahtevka in naslov oziroma
sedež;
– polno ime odgovorne osebe vložnika zahtevka;
– dokumentacija, iz katere mora biti razviden opis dela
računovodskega sistema v skladu z zakonom, ki ureja davčni
postopek;
– podatki, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za izvajanje
nadzora carinskega organa,
in drugi podatki, ki dokazujejo utemeljenost zahtevka.
(3) Dovoljenje se izda na ime osebe, ki je zaprosila za
izdajo, in se ne sme prenašati na drugo osebo. Carinski organ
pa ga ne izda osebi, zoper katero je začet postopek stečaja
oziroma likvidacije, ali osebi, ki ne izpolnjuje redno davčnih
ali carinskih obveznosti. V dovoljenju carinski organ dodeli
trošarinsko številko.
(4) Pooblaščeni uvoznik mora:
– carinskemu organu, preden začne odpremljati troša‑
rinske izdelke, predložiti ustrezen instrument za zavarovanje
plačila trošarine za te izdelke, ki jih kot pooblaščeni uvoznik
odpremlja pod režimom odloga plačila trošarine;
– voditi evidence odpremljanja trošarinskih izdelkov po
vrsti, količini, kraju in datumu odpreme ter prejemniku;
– voditi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigo‑
vodstva;
– redno izpolnjevati davčne in carinske obveznosti;
– izpolnjevati pogoje za elektronsko izmenjavo podatkov,
ki zadevajo gibanje trošarinskih izdelkov;
– obveščati carinski organ o vseh spremembah podatkov,
ki jih je navedel v vlogi za izdajo dovoljenja, oziroma podatkov,
ki bi lahko vplivali na veljavnost dovoljenja;
– zagotavljati vse, kar je potrebno za nemoteno izvajanje
nadzora carinskega organa.
(5) Dovoljenje preneha veljati s prenehanjem pravne ose‑
be ali z vrnitvijo dovoljenja ali če imetnik dovoljenja – fizična
oseba – umre ali če carinski organ odvzame dovoljenje.
(6) Carinski organ odvzame dovoljenje, če pooblaščeni
uvoznik ne izpolnjuje več obveznosti iz četrtega odstavka tega
člena, zlasti pa:
– če ne zagotavlja ustreznega izvajanja nadzora;
– če ne predloži ustreznega instrumenta zavarovanja pla‑
čila trošarine ali če ga ne predloži v znesku, ki lahko zagotovi
plačilo trošarinskega dolga;
– če prenehajo obstajati razlogi in pogoji, na podlagi ka‑
terih je bilo dovoljenje izdano;
– če je bilo dovoljenje izdano na podlagi nepopolnih ali
netočnih podatkov;
– če ne odpravi nepravilnosti v roku, ki mu ga je določil
carinski organ;
– če se zoper pooblaščenega uvoznika začne postopek
stečaja oziroma likvidacije.
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(7) Odločba o odvzemu dovoljenja učinkuje z dnem iz‑

(8) Pritožba zoper odvzem dovoljenja ne zadrži izvršitve
odločbe. Carinski organ lahko do odločitve o pritožbi odloži
odvzem dovoljenja, če presodi, da bo pritožbi mogoče ugoditi.
(9) Podrobnejše določbe o izdaji in prenehanju veljavno‑
sti dovoljenja, o načinu zavarovanja in vrsti instrumentov za
zavarovanje plačila trošarine v skladu s tem členom predpiše
minister, pristojen za finance.
X. VRAČILO PLAČANE TROŠARINE
30. člen
(pravica do vračila trošarine)
(1) Pravico do vračila plačane trošarine ima:
1. imetnik trošarinskega dovoljenja, ki je trošarinske iz‑
delke, ki so že bili sproščeni v porabo v Sloveniji, vnesel v
trošarinsko skladišče;
2. uvoznik, ki vrača uvožene izdelke, od katerih je plačal
trošarino, v tretjo državo oziroma na tretje ozemlje;
3. izvoznik, ki izvozi trošarinske izdelke, ki jih je nabavil s
plačilom trošarine;
4. oseba, ki je pridobila trošarinske izdelke po ceni z
vključeno trošarino ali je bila trošarina zanje plačana ob uvozu
oziroma ob vnosu iz druge države članice, uporabljeni pa so bili
za namene iz 44. člena in 55. člena tega zakona;
5. oseba, ki je nabavila trošarinske izdelke po ceni z vklju‑
čeno trošarino in jih porabila kot sestavino za izdelavo drugih
trošarinskih izdelkov;
6. trošarinski zavezanec, ki je trošarinske izdelke prodal,
v skladu s predpisanimi pogoji, osebi z 31. člena tega zakona
brez obračunane trošarine, sam pa je nabavil trošarinske izdel‑
ke po ceni z vključeno trošarino, oziroma je trošarino plačal ob
uvozu oziroma ob vnosu iz druge države članice;
7. pooblaščeni ali začasno pooblaščeni prejemnik, ki tro‑
šarinske izdelke, od katerih je plačal trošarino, v nespremenje‑
nem stanju pošlje v trošarinsko skladišče;
8. oseba, ki je nabavila trošarinske izdelke po ceni z vklju‑
čeno trošarino, jih umaknila iz tržišča, ker so postali neužitni
oziroma neuporabni in jih uničila pod nadzorom carinskega
organa;
9. proizvajalec trošarinskih izdelkov brez trošarinskega
skladišča za proizvedene trošarinske izdelke v zalogi, za katere
je plačal trošarino, vendar so postali neužitni oziroma neupo‑
rabni in jih je uničil pod nadzorom carinskega organa.
(2) Trošarina iz tega člena se vrne pod pogoji in na način,
ki ga določi minister, pristojen za finance.
(3) Trošarina iz tega člena se vrne v roku, določenem za
vračilo v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.
(4) Oseba iz 5. točke prvega odstavka tega člena uvelja‑
vlja pravico do vračila trošarine za trošarinski izdelek, porabljen
v lastni proizvodnji na podlagi dokazila o plačilu trošarine za
končni izdelek.
30.a člen
(vračilo trošarine pri gibanju trošarinskih
izdelkov med državami članicami)
(1) Vračilo trošarine lahko zahteva oseba, ki v okviru opra‑
vljanja dejavnosti, trošarinske izdelke, ki so že bili sproščeni v
porabo v Sloveniji, odpremi v drugo državo članico.
(2) Vračilo iz prejšnjega odstavka je mogoče, če pošiljatelj
izpolnjuje naslednje pogoje:
– zahtevo za vračilo vloži pri pristojnem carinskem organu
pred začetkom odpreme,
– predloži pristojnemu carinskemu organu izvod troša‑
rinskega dokumenta, na katerem je prejemnik potrdil prejem
trošarinskih izdelkov,
– predloži dokument, ki dokazuje, da je v namembni drža‑
vi članici trošarina plačana ali predloženo zavarovanje plačila
trošarine ali uveden predpisan postopek za plačilo trošarine
in, ki vsebuje najmanj naslednje podatke: naslov pristojnega
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carinskega organa v namembni državi članici, datum ter sklicno
ali evidenčno številko obračuna trošarine v namembni državi
članici,
– predloži vsa druga dokazila, ki jih carinski organ glede
na okoliščine konkretnega primera zahteva z namenom, da bi
ugotovil dejansko upravičenost do vračila plačane trošarine.
(3) Trošarina iz tega člena se vrne na način, ki ga določi
minister, pristojen za finance.
XI. OPROSTITVE PLAČILA TROŠARINE
31. člen
(oprostitve za diplomatska in konzularna predstavništva
in mednarodne organizacije)
(1) Trošarina se ne plačuje od trošarinskih izdelkov:
1. za službene potrebe diplomatskih in konzularnih pred‑
stavništev ter posebnih misij, akreditiranih v Sloveniji, razen
konzularnih predstavništev, ki jih vodijo častni konzularni funk‑
cionarji;
2. za službene potrebe mednarodnih organizacij, če to
določajo mednarodne pogodbe, ki veljajo za Slovenijo;
3. za osebne potrebe tujega osebja diplomatskih in kon‑
zularnih predstavništev ter posebnih misij, akreditiranih v Slo‑
veniji, vključno z njihovimi družinskimi člani;
4. za osebne potrebe tujega osebja mednarodnih orga‑
nizacij, vključno z njihovimi družinskimi člani, če to določajo
mednarodne pogodbe, ki veljajo za Slovenijo;
5. za potrebe oboroženih sil drugih držav članic Severno‑
atlantske zveze ali njihovega spremnega civilnega osebja ali
za oskrbo njihovih menz in kantin;
6. za porabo v skladu z mednarodno pogodbo, ki jo je
uveljavila Slovenija s tretjo državo ali mednarodno organizaci‑
jo, če ta pogodba za dobavo trošarinskih izdelkov predvideva
oprostitev plačila davka na dodano vrednost.
(2) Oprostitev po tem členu se uveljavlja na podlagi potrdil
ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve.
(3) Če je v skladu z mednarodno pogodbo mogoče opro‑
stitev uveljavljati le ob pogoju vzajemnosti, le‑to potrdi ministr‑
stvo, pristojno za zunanje zadeve.
(4) Oprostitve plačila trošarine po 3. in 4. točki prvega
odstavka tega člena ne morejo uveljavljati državljani Slovenije
oziroma tuji državljani s stalnim prebivališčem v Sloveniji.
(5) Oprostitve plačila trošarine po tem členu se lahko
uveljavljajo kot neposredna oprostitev ali kot vračilo plačane
trošarine.
(6) Če upravičenci iz prvega odstavka tega člena pridobijo
trošarinske izdelke iz druge države članice, jih pošiljatelj lahko
pošlje pod režimom odloga plačila trošarine, če pošiljko spre‑
mlja elektronski trošarinski dokument in potrdilo o oprostitvi pla‑
čila trošarine na obrazcu, ki ga določa evropska zakonodaja.
(7) Če pošiljatelj pošilja trošarinske izdelke iz Slovenije v
drugo državo članico osebam, katerih položaj po zakonodaji te
države članice je primerljiv s položajem oseb iz prvega odstav‑
ka tega člena, jih lahko odpošlje pod režimom odloga plačila
trošarine, če za pošiljko izda elektronski trošarinski dokument
v skladu z 8.a členom tega zakona, ki mu priloži potrdilo o
oprostitvi plačila trošarine, ki ga izda država članica v katero
se trošarinski izdelki pošiljajo.
(8) Trošarinski izdelki, ki so oproščeni plačila trošarine po
tem členu, se ne smejo odtujiti razen, če je plačana trošarina.
(9) Način priznavanja oprostitev po tem členu predpiše
minister, pristojen za finance.
32. člen
(druge oprostitve)
(1) Trošarina se ne plačuje od trošarinskih izdelkov:
1. ki so v prodaji na ladjah in letalih na linijah mednaro‑
dnega prometa in v prostocarinskih prodajalnah na letališčih in
pristaniščih, odprtih za mednarodni promet;
2. ki jih potnik prinese s seboj v svoji osebni prtljagi iz tre‑
tjih držav oziroma tretjih ozemelj, če niso komercialne narave;
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3. ki jih od fizične osebe iz tretje države oziroma tretjega
ozemlja prejme fizična oseba v brezplačnih, priložnostnih malih
pošiljkah, ki niso komercialne narave in vsebujejo samo izdelke, ki
so namenjeni za osebno rabo prejemnika ali njegove družine;
4. energentov, ki so:
– v standardnih rezervoarjih motornih vozil, plovil ali letal,
ki prihajajo iz drugih držav članic ali iz tretjih držav oziroma tre‑
tjih ozemelj ter so namenjena za uporabo kot pogonsko gorivo
v teh vozilih in ne za nadaljnjo prodajo in so oproščena plačila
uvoznih dajatev v skladu s carinskimi predpisi, ali
– v posebnih zabojnikih, ki prihajajo iz drugih držav članic
ali iz tretjih držav oziroma tretjih ozemelj ter so namenjena
specifični uporabi za delovanje oskrbnih sistemov teh zabojni‑
kov med prevozom in so oproščena plačila uvoznih dajatev v
skladu s carinskimi predpisi.
(2) Za namen tega člena imajo izrazi naslednji pomen:
1. standardni rezervoarji so:
– rezervoarji, ki jih proizvajalec trajno pritrdi v vsa motorna
vozila istega tipa kot je zadevno vozilo in katerih stalna napelja‑
va omogoča neposredno uporabo goriva, tako za pogon kakor
za, kjer je to ustrezno, delovanje hladilnih ali drugih sistemov
med prevozom. Plinski rezervoarji, montirani v motornih vozilih
za neposredno uporabo plina kot goriva in rezervoarji, monti‑
rani v drugih sistemih, s katerimi je lahko opremljeno vozilo, se
prav tako štejejo za standardne rezervoarje,
– rezervoarji, ki jih proizvajalec trajno pritrdi na vse po‑
sebne zabojnike istega tipa kot je zadevni posebni zabojnik in
katerih stalna napeljava omogoča, da se gorivo med prevozom
uporabi neposredno za delovanje hladilnih in drugih sistemov,
s katerimi so opremljeni posebni zabojniki;
2. posebni zabojnik je vsak rezervoar z montirano po‑
sebno napravo za hladilne sisteme, sisteme dovajanja kisika,
sisteme toplotne izolacije ali druge sisteme.
(3) Količinske omejitve za izvajanje tega člena in način
uveljavljanja oprostitev po tem členu predpiše minister, pristo‑
jen za finance.
XII. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE TROŠARINE
33. člen
(obdobje obračunavanja trošarine)
(1) Trošarinski zavezanci obračunavajo trošarino za tro‑
šarinske izdelke sami.
(2) Trošarinski zavezanec mora obračunavati trošarino
v davčnem obdobju, če ni s tem zakonom določeno drugače.
Davčno obdobje je koledarski mesec.
34. člen
(predložitev obračuna trošarine)
(1) Trošarinski zavezanec mora izkazati obračunano tro‑
šarino v mesečnem obračunu trošarine.
(2) Mesečni obračun trošarine mora trošarinski zavezanec
predložiti carinskemu organu do 25. dne naslednjega meseca
po poteku davčnega obdobja.
(3) Trošarinski zavezanec, razen pooblaščenega uvozni‑
ka in začasnega pooblaščenega prejemnika, mora predložiti
obračun trošarine ne glede na to, ali je v predpisanem obdobju
dolžan plačati trošarino ali ne.
(4) Če ima imetnik trošarinskega dovoljenja več kot eno
trošarinsko skladišče, lahko predloži skupni obračun trošarine
za vsa trošarinska skladišča.
(5) Če oproščeni uporabnik skladišči trošarinske izdelke v
večih obratih, lahko predloži skupni obračun trošarine.
(6) V primeru prenehanja veljavnosti trošarinskega do‑
voljenja oziroma dovoljenja oproščenega uporabnika oziroma
dovoljenja pooblaščenega prejemnika, se predloži obračun
trošarine v 30 dneh po dnevu prenehanja, razen v primeru
stečaja, likvidacije ali združitve.
(7) V primerih stečaja, likvidacije ali združitve se predloži
obračun trošarine v 30 dneh po končanih postopkih.
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35. člen
(plačevanje trošarine)
(1) Obračunana trošarina za davčno obdobje zapade v
plačilo zadnjega dne v davčnem obdobju, plačana pa mora biti
v 30 dneh po zapadlosti.
(2) Črtan.
(3) Trošarina iz šestega odstavka 34. člena tega zakona
zapade v plačilo na dan prenehanja veljavnosti trošarinskega
dovoljenja, plačana pa mora biti v 30 dneh po zapadlosti.
(4) Trošarina iz sedmega odstavka 34. člena tega zakona
zapade v plačilo na dan dokončanja postopka stečaja, likvidaci‑
je ali združitve plačana pa mora biti v 30 dneh po zapadlosti.
(5) Vračilo plačane trošarine lahko imetnik trošarinskega
dovoljenja in pooblaščeni prejemnik uveljavita z odbitkom od
trošarinske obveznosti, izkazane v mesečnem obračunu ali z
zahtevkom za vračilo.
35.a člen
(obračunavanje in plačevanje trošarine v posebnih primerih)
(1) Ne glede na 34. člen tega zakona mora začasno
pooblaščeni prejemnik izkazati trošarino na obračunu, ki ga
predloži carinskemu organu na dan prejema trošarinskih izdel‑
kov. Trošarina zapade v plačilo na dan prejema teh izdelkov,
plačana pa mora biti najpozneje v 30 dneh po zapadlosti.
(2) Trošarina, ki jo je dolžan plačati pošiljatelj oziroma
prodajalec trošarinskih izdelkov oziroma druga oseba iz 10.č
člena tega zakona, zapade v plačilo na dan, ko je prejemnik
prejel trošarinske izdelke oziroma na dan, ko je pošiljatelj
najavil carinskemu organu, da namerava v Slovenijo vnesti
trošarinske izdelke, plačana pa mora biti najpozneje v 30 dneh
po zapadlosti.
(3) Davčni zastopnik obračunava in plačuje trošarino v
skladu s 34. in 35. členom tega zakona.
(4) Oseba iz 6. točke 15. člena tega zakona mora na dan
pred spremembo trošarin oziroma drobnoprodajnih cen cigaret
opraviti popis cigaret, ki jih ima na zalogi, ter carinskemu organu
predložiti zapisnik o popisu cigaret ter obračun trošarine najpo‑
zneje 15. dan po popisu. Obračunana trošarina zapade v plačilo
60. dan po opravljenem popisu. Minister, pristojen za finance
podrobneje določi vsebino zapisnika o popisu cigaret in način
obračuna ter plačila trošarine v skladu s tem odstavkom.
35.b člen
(zavarovanje plačila trošarine v posebnih primerih)
(1) V primerih iz prejšnjega člena mora oseba, ki je dolžna
plačati trošarino, ob najavi prejema trošarinskih izdelkov v skla‑
du z 10.č in 29.b členom tega zakona, predložiti carinskemu
organu ustrezen instrument za zavarovanje plačila trošarine
v višini pričakovane trošarinske obveznosti za to pošiljko. In‑
strument za zavarovanje lahko predloži tudi druga oseba, če
carinski organ tako zavarovanje šteje za ustrezno.
(2) Glede vrste in višine instrumenta za zavarovanje pla‑
čila trošarine po tem členu se smiselno uporablja 23. člen tega
zakona.
36. člen
(obračunavanje in plačevanje trošarine pri uvozu)
Pri uvozu trošarinskih izdelkov, ki se sprostijo v porabo, se
trošarina obračuna in plača, kot da bi bila uvozna dajatev, ra‑
zen, če je plačilo trošarine odloženo v skladu s tem zakonom.
XIII. TROŠARINSKI IZDELKI
1. Alkohol in alkoholne pijače
37. člen
(definicije)
(1) Trošarina se plačuje od: piva, vina, drugih fermenti‑
ranih pijač, vmesnih pijač ter etilnega alkohola (v nadaljnjem
besedilu: alkohol in alkoholne pijače).
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(2) Vrsta alkohola oziroma alkoholne pijače se določi
glede na uvrstitev izdelka v tarifno oznako kombinirane nomen‑
klature carinske tarife (v nadaljnjem besedilu: tarifna oznaka) in
v odvisnosti od vsebnosti alkohola.
(3) Vsebnost alkohola je volumenski odstotek alkohola
pri temperaturi 20 stopinj C. Vsebnost alkohola se označi z
oznako »vol.%.«
38. člen
(piva)
Piva so:
1. vsak izdelek iz tarifne oznake 2203 00 z vsebnostjo
alkohola, ki presega 0,5 vol.%;
2. vsak izdelek, ki je mešanica piva in brezalkoholnih
pijač, ki se uvršča v tarifno oznako 2206 00, z vsebnostjo alko‑
hola, ki presega 0,5 vol.%.
39. člen
(mirna in peneča vina)
(1) Mirna vina so vsi izdelki iz tarifne oznake 2204 in 2205,
razen penečih vin, in sicer:
1. z vsebnostjo alkohola, ki presega 1,2 vol.%, ne presega
pa 15 vol.%, pod pogojem, da je ves alkohol v končnem izdelku
dobljen samo s fermentacijo;
2. z vsebnostjo alkohola, ki presega 15 vol.%, ne presega
pa 18 vol.%, pod pogojem, da je ves alkohol v končnem izdelku
dobljen samo s fermentacijo in da niso oplemenitena.
(2) Peneča vina so vsi izdelki iz tarifnih oznak 2204 10,
2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10
in 2205, in sicer:
1. v steklenicah s šampanjskim zamaškom, pritrjenim z
žičnimi košaricami ali, ki imajo povišan tlak zaradi ogljikovega
dioksida v raztopini 3 ali več barov;
2. z vsebnostjo alkohola, ki presega 1,2 vol.%, ne presega
pa 15 vol.%, pod pogojem, da je ves alkohol v končnem izdelku
dobljen samo s fermentacijo.
40. člen
(druge fermentirane pijače, razen vina in piva)
(1) Med druge mirne fermentirane pijače se uvrščajo vsi
drugi izdelki iz tarifnih oznak 2204 in 2205, ki se ne uvrščajo
med mirna vina po prejšnjem členu in izdelki iz tarifne oznake
2206 00, ki se ne uvrščajo med piva iz 38. člena in izdelki, ki
se ne uvrščajo med druge peneče fermentirane pijače po tem
členu, in sicer:
1. z vsebnostjo alkohola, ki presega 1,2 vol.%, ne presega
pa 10 vol.%;
2. z vsebnostjo alkohola, ki presega 10 vol.%, ne presega
pa 15 vol.%, pod pogojem, da je ves alkohol v izdelku dobljen
samo s fermentacijo.
(2) Med druge peneče fermentirane pijače se uvr‑
ščajo izdelki iz tarifnih oznak 2206 00 31, 2204 10,
2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10
in 2205, ki se ne uvrščajo med vina in peneča vina, in sicer:
1. v steklenicah s šampanjskim zamaškom, pritrjenim z
žičnimi košaricami ali, ki imajo povišan tlak zaradi ogljikovega
dioksida v raztopini 3 ali več barov;
2. z vsebnostjo alkohola, ki presega 1,2 vol.%, ne presega
pa 13 vol.%;
3. z vsebnostjo alkohola, ki presega 13 vol.%, ne presega
pa 15 vol.%, pod pogojem, da je ves alkohol v izdelku dobljen
samo s fermentacijo.
41. člen
(vmesne pijače)
(1) Vmesne pijače so vsi izdelki z vsebnostjo alkohola, ki
presega 1,2 vol.%, ne presega pa 22 vol.% iz tarifnih oznak:
2204, 2205 in 2206 00, ki niso zajeti v 38., 39. in 40. členu
tega zakona.
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(2) Ne glede na 40. člen tega zakona so vmesne pijače
vse mirne fermentirane pijače iz prvega odstavka 40. člena
tega zakona z vsebnostjo alkohola, ki presega 5,5 vol.% in ni
dobljen samo s fermentacijo ter vse peneče fermentirane pijače
iz drugega odstavka 40. člena tega zakona z vsebnostjo alko‑
hola, ki presega 8,5 vol.% in ni dobljen samo s fermentacijo.

(6) Denaturant iz tretjega odstavka tega člena in popolni
denaturant iz drugega in šestega odstavka 12. člena tega za‑
kona predpiše minister, pristojen za finance.

42. člen
(etilni alkohol)
Med etilni alkohol se uvrščajo:
1. vsi izdelki iz tarifnih oznak 2207 ali 2208 z vsebnostjo
alkohola, ki presega 1,2 vol.%, ne glede na to, če so sestavni
del izdelka, ki se uvršča v drugo poglavje kombinirane nomen‑
klature;
2. izdelki iz tarifnih oznak 2204, 2205 in 2206 00 z vseb‑
nostjo alkohola, ki presega 22 vol.%;
3. druge alkoholne pijače, ki niso zajete v prejšnjih čle‑
nih.

(1) Fizična oseba, ki ne opravlja proizvodnje alkohola
in alkoholnih pijač v okviru dejavnosti, registrirane v skladu s
predpisi, ki urejajo gospodarske družbe, ali v okviru dopolnilne
dejavnosti po predpisih o kmetijstvu, in ne more pridobiti troša‑
rinskega dovoljenja, ima pa v lasti oziroma uporabi:
– opremo in surovine za proizvodnjo vina, s katerimi je
mogoče letno proizvesti količine, ki presegajo količine, dovo‑
ljene za lastno rabo, in ne presegajo z zakonom določenega
obsega proizvodnje (v nadaljnjem besedilu: mali proizvajalec
vina) in
– opremo za proizvodnjo žganja, katere zmogljivost pre‑
sega minimalno določeno (v nadaljnjem besedilu: mali proi‑
zvajalec žganja),

43. člen
(trošarinska osnova in znesek trošarine)
(1) Trošarinska osnova za vina, vmesne in fermentirane
pijače je količina trošarinskih izdelkov, merjena v hektolitrih;
za pivo in etilni alkohol pa prostorninska vsebnost alkohola na
en hektoliter.
(2) Trošarina se plačuje v višini:
1. 10,00 eura za 1% prostorninske vsebnosti alkohola na
en hektoliter piva;
2. 0 eurov za en hektoliter mirnega vina;
3. 0 eurov za en hektoliter penečega vina;
4. 0 eurov za en hektoliter drugih fermentiranih pijač;
5. 100,00 eura za en hektoliter vmesnih pijač;
6. 1000,00 eura za 100% prostorninske vsebnosti alkoho‑
la na en hektoliter etilnega alkohola.
44. člen
(uporaba za namene, za katere se ne plača trošarina)
(1) Uporaba alkohola in alkoholnih pijač je oproščena
trošarine, če se uporablja kot surovina v:
– proizvodnji zdravil;
– proizvodnji kisa iz tarifne oznake 2209 00;
– proizvodnji živil, pod pogojem, da vsebnost alkohola pri
čokoladnih izdelkih iz tarifne oznake 1806 ne presega 8,5 litrov
čistega alkohola na 100 kg izdelkov oziroma, pri drugih živilskih
izdelkih 5 litrov čistega alkohola na 100 kg izdelkov;
– v proizvodnji neprehrambenih izdelkov;
– v proizvodnji arom in brezalkoholnih pijač, katerih vseb‑
nost alkohola ne presega 1,2 vol.% ter izdelkov, ki kot končni
izdelki ne vsebujejo alkohola.
(2) Etilni alkohol se lahko odpremi oproščenemu uporab‑
niku iz trošarinskega skladišča ali uvozi ali vnese v Slovenijo
brez plačila trošarine za uporabo v proizvodnji neprehrambenih
izdelkov samo, če je denaturiran, razen v primerih, določenih v
skladu s predpisi iz šestega odstavka tega člena.
(3) Postopek denaturacije alkoholnih izdelkov se lahko
izvrši le v trošarinskem skladišču z uporabo predpisanega
denaturanta in postopka denaturiranja.
(4) Uporaba etilnega alkohola v zdravstvene namene
je oproščena plačila trošarine, če ga nabavljajo zdravstveni
domovi, bolnišnice, klinični inštitut in lekarne, ki pridobijo do‑
voljenje carinskega organa v skladu s 26. členom tega zakona.
Ne glede na določbo 5. točke drugega odstavka 26. člena tega
zakona, zdravstveni domovi, bolnišnice, klinični inštitut in lekar‑
ne ne predložijo instrumenta za zavarovanje plačila trošarine
po tem zakonu.
(5) Uporaba etilnega alkohola za znanstveno raziskovalno
delo je oproščena plačila trošarine, če ga nabavljajo javni zavo‑
di ali druge osebe, ki pridobijo dovoljenje carinskega organa v
skladu s 26. členom tega zakona. Ne glede na 5. točko drugega
odstavka 26. člena tega zakona, te ustanove ne predložijo in‑
strumenta za zavarovanje plačila trošarine po tem zakonu.

45. člen
(mali proizvajalci vina in žganja)

je plačnik trošarine v skladu s prvim odstavkom 17. člena
tega zakona, obračunava in plačuje trošarino v skladu s tem
členom.
(2) Mali proizvajalec vina je fizična oseba, ki ima, sku‑
paj s člani gospodinjstva, v lasti oziroma v uporabi najmanj
0,05 hektara in največ 20 hektarov vinograda in opremo za
proizvodnjo vina, s katero prideluje vino iz lastnega pridelka
grozdja, in letno ne proizvede več kakor 100.000 litrov vina.
(3) Kot člani gospodinjstva iz prejšnjega odstavka se
štejejo osebe, ki imajo na dan nastanka trošarinske obveznosti
skupno stalno ali začasno prebivališče.
(4) Mali proizvajalec vina plačuje trošarino za proizvedene
količine vina v koledarskem letu, zmanjšane za količine, dovo‑
ljene za lastno rabo.
(5) Trošarina za vino iz prejšnjega odstavka se plačuje po
stopnji oziroma v znesku, ki velja na dan 30. novembra leta, za
katerega se obračunava trošarina.
(6) Mali proizvajalec vina vloži obračun trošarine za vino
do 28. februarja naslednjega leta. Osebam, ki so vpisane v
registru pridelovalcev grozdja in vina po predpisih o vinu, in se
po tem zakonu štejejo za male proizvajalce vina, podatkov o
pridelavi in lastni porabi vina ter številu članov gospodinjstva v
obračunu ni treba navajati. Te podatke carinski organ povzame
iz registra pridelovalcev grozdja in vina po uradni dolžnosti,
razen podatka o številu članov gospodinjstva, ki ga povzame
iz centralnega registra prebivalstva.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek mali proizvajalec vina
ne vlaga obračuna trošarine za vino, če trošarina za leto, na
katerega se obračun nanaša, znaša 0 eurov.
(8) Mali proizvajalec žganja je fizična oseba, ki ima v
lasti oziroma v uporabi kotel za kuhanje žganja s prostornino
40 litrov ali več, in letno ne proizvede več kakor 500 litrov
žganja. Za žganje se štejejo naravna žganja iz tarifne oznake
2208 kombinirane nomenklature carinske tarife, dobljena z
destilacijo alkoholno prevretega soka, drozge, tropin ali pikeja
iz sadja, grozdja, gozdnih plodov ali alkoholno prevrete melase
iz sladkorne pese, žit, krompirja in drugih kmetijskih rastlin ter
brez dodanega sladkorja, škrobnega sirupa ali surovin na bazi
škroba, surovega in rafiniranega etilnega alkohola ter brez
umetnih barvil in arome.
(9) Mali proizvajalec žganja plačuje trošarino v pavšalnem
letnem znesku.
(10) Trošarina za vsak kotel s prostornino od 40 do vključ‑
no 100 litrov znaša 12,50 eurov, za vsak kotel s prostornino nad
100 litrov pa 25 eurov.
(11) Malemu proizvajalcu žganja odmeri trošarinsko ob‑
veznost carinski organ z odločbo do 30. aprila tekočega leta
za preteklo leto.
(12) Obračunana oziroma z odločbo odmerjena trošari‑
na zapade v plačilo 30. dan po predložitvi obračuna oziroma
vročitvi odločbe.
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(13) Ob prijavi začetka proizvodnje v skladu z 62. členom
tega zakona morajo mali proizvajalci žganja carinskemu organu
sporočiti podatek o prostornini posameznega kotla, ki ga imajo
v lasti oziroma uporabi.
(14) Če lastnik oziroma uporabnik kotla najpozneje do
30. aprila tekočega leta sporoči carinskemu organu, da kotel
ni v uporabi, in zahteva njegovo zapečatenje, v naslednjih
davčnih obdobjih ne nastane trošarinska obveznost, dokler
je kotel zapečaten. V letu, ko carinski organ kotel odpečati ali
ugotovi, da je bil odpečaten brez soglasja carinskega organa,
nastane trošarinska obveznost v skladu z desetim odstavkom
tega člena.
(15) Zapečatenje in odpečatenje kotla opravi carinski
organ na zahtevo in stroške lastnika oziroma uporabnika ko‑
tla. Višino stroškov zapečatenja in odpečatenja kotla predpiše
minister, pristojen za finance.
(16) Zgornjo mejo količine vina za lastno rabo iz četrtega
odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za finance, v
soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo.
(17) Ne glede na 33., 34. in 35. člen tega zakona, oseba,
ki proizvaja žganje v količini, ki presega količino iz osmega
odstavka tega člena, vendar ne opravlja dejavnosti proizvodnje
žganja, obračunava in plačuje trošarino v davčnem obdobju, ki
je enako koledarskemu letu. Trošarino mora plačati najpozneje
do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto.
(18) Podrobnejše določbe o izvajanju tega člena predpiše
minister, pristojen za finance.
46. člen
(evidentiranje prodaje oziroma uvoza opreme
za izdelovanje etilnega alkohola)
Proizvajalci, prodajalci in uvozniki opreme za proizvo‑
dnjo etilnega alkohola vodijo evidenco kupcev in jo predložijo
carinskemu organu na njegovo zahtevo. Vodenje evidenc ni
potrebno za steklene destilirne aparate, ki se uporabljajo za
znanstvene in izobraževalne namene in za gospodinjske so‑
kovnike.
2. Tobačni izdelki
47. člen
(opredelitev tobačnih izdelkov)
Trošarina se plačuje od cigaret, cigar in cigarilosov, in
tobaka za kajenje.
48. člen
(cigarete)
(1) Cigarete so:
1. zvitki tobaka, ki se lahko pokadijo takšni kot so, in se ne
uvrščajo med cigare in cigarilose po tem zakonu;
2. zvitki tobaka, ki se na preprost, neindustrijski način
vstavijo v tulce iz cigaretnega papirja oziroma zavijejo v papir
za zvijanje cigaret.
(2) Cigarete so tudi izdelki, ki so v celoti ali deloma
izdelani iz tobačnih nadomestkov in izpolnjujejo pogoje iz prej‑
šnjega odstavka, razen izdelkov, ki se uporabljajo izključno v
zdravstvene namene.
(3) Če je zvitek tobaka brez filtra ali ustnika daljši od 8 cm,
vendar ne presega 11 cm, se v tem zakonu šteje kot dve ciga‑
reti, kot tri cigarete pa, če je ta zvitek daljši od 11 cm, vendar
ne presega 14 cm.
49. člen
(cigare in cigarilosi)
(1) Cigare in cigarilosi so zvitki tobaka, ki se lahko pokadi‑
jo in so glede na svoje lastnosti in običajna pričakovanja potro‑
šnika, namenjeni izključno za kajenje takšni kakršni so, če:
1. imajo zunanji ovoj iz naravnega tobaka ali
2. so polnjeni z zdrobljenim mešanim tobakom in z zunanjim
ovojem običajne barve cigare iz rekonstituiranega tobaka, ki v
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celoti ovija izdelek, vključno s filtrom, kjer je to primerno, vendar
ne ovija ustnika pri cigarah z ustnikom, katerih teža na enoto brez
filtra ali ustnika ni manjša od 2,3 grama in ni večja od 10 gramov,
obseg pa na najmanj eni tretjini dolžine ni manjši od 34 mm.
(2) Cigare in cigarilosi so tudi izdelki, ki so deloma nareje‑
ni iz tobačnih nadomestkov in izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega
odstavka, razen izdelkov, ki se uporabljajo izključno v zdra‑
vstvene namene.
50. člen
(tobak za kajenje)
(1) Tobak za kajenje je:
1. tobak, ki je rezan ali kako drugače razkosan, zvit ali
stisnjen v kose in ga je moč kaditi brez nadaljnje industrijske
obdelave;
2. tobačni odpadki, ki se lahko kadijo in se ne uvrščajo
med cigarete, cigare in cigarilose po tem zakonu. Tobačni od‑
padki so ostanki tobačnih listov in stranski proizvodi, pridobljeni
pri predelavi tobaka ali proizvodnji tobačnih izdelkov.
(2) Tobak za kajenje so tudi izdelki, ki so v celoti ali delo‑
ma izdelani iz tobačnih nadomestkov in izpolnjujejo pogoje iz
prvega odstavka tega člena, razen izdelkov, ki se uporabljajo
izključno v zdravstvene namene.
(3) Tobak za kajenje, v katerem je glede na težo tobaka
več kot 25% tobačnih delcev krajših ali ožjih od 1,5 mm, se
šteje za drobno rezani tobak za zvijanje cigaret.
51. člen
(trošarinska osnova, stopnja in znesek trošarine)
(1) Trošarinska osnova za tobačne izdelke je 1000 kosov
in drobnoprodajna cena oziroma kilogram izdelka.
(2) Trošarina za cigarete se plačuje kot specifična trošari‑
na, ki je določena v znesku za 1000 kosov in kot proporcionalna
trošarina, ki je določena v odstotku od drobnoprodajne cene
cigaret.
(3) Trošarina za cigarete se določi v odstotku od tehtane
povprečne drobnoprodajne cene cigaret, specifična trošarina
pa v višini 20% od skupne davčne obremenitve cigaret v ra‑
zredu tehtane povprečne drobnoprodajne cene, ki vključuje
trošarino in davek na dodano vrednost od teh cigaret.
(4) Tehtana povprečna drobnoprodajna cena se izračuna
na podlagi podatkov o skupni količini in drobnoprodajni ceni
cigaret, sproščenih v porabo v dvanajstmesečnem obdobju,
deljeno s skupno količino cigaret, sproščenih v porabo v tem
obdobju.
(5) Trošarina se določi tako, da znaša:
– najmanj 57%, od 1. januarja 2014 pa najmanj 60% teh‑
tane povprečne drobnoprodajne cene enega zavojčka cigaret,
sproščenih v porabo, in
– najmanj 77 eurov, od 1. aprila 2011 najmanj 80 eurov,
od 1. oktobra 2011 najmanj 83 eurov, od 1. aprila 2012 najmanj
86 eurov in od 1. oktobra 2012 najmanj 90 eurov za 1000
kosov cigaret iz razreda tehtane povprečne drobnoprodajne
cene cigaret.
(6) Znesek specifične trošarine in stopnjo proporcionalne
trošarine po tretjem, četrtem in petem odstavku tega člena do‑
loči Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada)
na osnovi tehtane povprečne drobnoprodajne cene cigaret, ki
velja na dan 1. januarja za tekoče leto.
(7) Če se med letom spremeni drobnoprodajna cena ciga‑
ret, lahko vlada ne glede na določbo prejšnjega odstavka sproti
ugotavlja tehtano povprečno drobnoprodajno ceno cigaret ter
ustrezno spremeni znesek specifične in stopnjo proporcionalne
trošarine.
(8) Trošarina se plačuje v višini:
1. za cigare in cigarilose: 0 eurov za 1000 kosov in 5% od
drobnoprodajne cene;
2. za drobno rezani tobak: 40 eurov, 45 eurov od 1. aprila
2012, 50 eurov od 1. aprila 2014, 55 eurov od 1. aprila 2016 in
60 eurov od 1. aprila 2018, vse za en kilogram;
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3. za preostali tobak za kajenje: 25 eurov za en kilo‑
gram.
(9) Drobnoprodajna cena iz prvega odstavka tega člena je
cena, ki jo določi proizvajalec imetnik trošarinskega dovoljenja
oziroma davčni zastopnik oziroma pooblaščeni ali začasno
pooblaščeni prejemnik oziroma uvoznik. Drobnoprodajna cena
vključuje trošarino in davek na dodano vrednost.
(10) Oseba iz prejšnjega odstavka mora prijaviti drob‑
noprodajne cene pristojnemu carinskemu organu 15 dni pred
sprostitvijo tobačnih izdelkov v porabo po tako določenih ce‑
nah.
(11) Prodaja tobačnih izdelkov po drobnoprodajnih cenah,
ki so višje od prijavljenih, ni dovoljena.
52. člen
(tobačna znamka)
(1) Sprostitev tobačnih izdelkov v porabo in sprostitev
uvoženih tobačnih izdelkov v prost promet, razen če uvoznik
prevaža tobačne izdelke v trošarinsko skladišče ali v prosto
carinsko prodajalno, je dovoljena le, če so tobačni izdelki ozna‑
čeni s tobačno znamko.
(2) Tobačno znamko lahko pridobi imetnik trošarinskega
dovoljenja, pri uvozu pa uvoznik tobačnih izdelkov.
(3) Tobačna znamka mora biti nalepljena na embalažo
pod celofanskim ali drugim papirjem tako, da je vidna in je ni
mogoče odstraniti, ne da bi bila poškodovana embalaža, razen
pri originalni embalaži za cigare in cigarilose, ki ne vsebuje
celofanskega ali drugega papirja, kjer je tobačna znamka lahko
nalepljena neposredno na embalažo.
(4) Natančnejše predpise v zvezi z izračunavanjem tro‑
šarine, naročanjem, prodajo, distribucijo, plačilom, vračanjem
ter uničevanjem tobačnih znamk predpiše minister, pristojen
za finance.
3. Energenti in električna energija
53. člen
(definicije)
(1) Trošarina se plačuje od energentov in električne ener‑
gije, ki se uporabljajo kot pogonsko gorivo ali gorivo za ogre‑
vanje.
(2) Vrsta energentov in električne energije se določi glede
na uvrstitev v tarifno oznako kombinirane nomenklature carin‑
ske tarife ali glede na značilnosti posameznega izdelka.
(3) Po tem zakonu se za energente štejejo:
– izdelki iz tarifnih oznak od 1507 do 1518, če so name‑
njeni za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali pogonsko gorivo;
– izdelki iz tarifnih oznak 2701 in 2702;
– izdelki iz tarifnih oznak od 2704 do 2715;
– izdelki iz tarifnih oznak 2901 in 2902;
– izdelki iz tarifne oznake 2905 11 00, ki niso sintetičnega
izvora, če so namenjeni za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali
pogonsko gorivo;
– izdelki iz tarifne oznake 3403;
– izdelki iz tarifne oznake 3811;
– izdelki iz tarifne oznake 3817;
– izdelki iz tarifne oznake 3824 90 91 in 3824 90 97, če
so namenjeni za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali pogonsko
gorivo.
(4) Za energente po tem zakonu se štejejo tudi:
1. vsak izdelek, ki je naprodaj oziroma se uporablja oziro‑
ma je glede na namen uporabe pogonsko gorivo;
2. aditivi oziroma ekstenderji, ki so dodani pogonskim
gorivom;
3. vsak drug ogljikovodik, ki je naprodaj oziroma se upo‑
rablja oziroma je glede na namen uporabe gorivo za ogrevanje,
razen šote ali biomase.
(5) Za biomaso iz prejšnjega odstavka se štejejo biološko
razgradljive frakcije izdelkov, odpadkov in ostankov iz kme‑
tijstva (vključno s snovmi rastlinskega in živalskega izvora),
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gozdarstva in povezanih panog, kot tudi biološko razgradljive
frakcije industrijskih in komunalnih odpadkov.
(6) Za biogoriva po tem zakonu se štejejo:
1. bioetanol (etilni alkohol‑C2H5OH) iz tarifne oznake
2207 10 00 – nedenaturiran, koncentracije 80 vol.% ali več
in iz tarifne oznake 2207 20 00 – denaturiran, kakršnekoli
koncentracije;
2. biodizel (mono alkil (običajno metil) ester maščobnih
kislin) iz tarifne oznake 3824 90 91;
3. etil tertio butileter (imenovan tudi ETBE) iz tarifne
oznake 2909 19 10;
4. bioplin (mešanica plinov: metana‑CH4 (več kot 45 vol.%),
ogljikovega dioksida‑CO2 in v sledovih dušika‑N2, vodika‑H2 in
vodikovega sulfida‑H2S) iz tarifne oznake 2705 00 00;
5. biodimetileter (CH3‑O‑CH3) iz tarifne oznake
2909 19 90;
6. biometanol iz tarifne oznake 2905 11 00.
(7) Biogoriva iz prejšnjega odstavka se štejejo za pogon‑
sko gorivo, ko glede fizikalno kemijskih lastnosti izpolnjujejo
pogoje iz veljavnih standardov in so primerna za direktno upo‑
rabo za pogon ali kot dodatek fosilnim gorivom.
(8) Za električno energijo po tem zakonu se šteje energija
iz tarifne oznake 2716.
53.a člen
(električna energija)
(1) Ne glede na druge določbe tega zakona je trošarinski
zavezanec za električno energijo:
– dobavitelj električne energije končnim odjemalcem v
Sloveniji ali
– končni odjemalec, ki električno energijo za svojo končno
porabo pridobi v državah članicah EU oziroma jo uvozi iz tretjih
držav, ali
– proizvajalec, ki električno energijo proizvede za pokri‑
vanje lastnih potreb.
(2) Končni odjemalec je končni porabnik električne ener‑
gije, ki ima na priključnem mestu nameščene merilne naprave
za ugotavljanje porabe električne energije skladno z zakonom,
ki ureja energetiko.
(3) Ne glede na 13. člen tega zakona nastane obveznost
za obračun trošarine takrat, ko:
– je električna energija odvzeta iz električnega preno‑
snega oziroma distribucijskega omrežja in dobavljena s strani
dobavitelja končnemu odjemalcu na priključno mesto, ali
– ko končni odjemalec iz prvega odstavka tega člena
vnese oziroma uvozi električno energijo v Slovenijo, ali
– ko proizvajalec proizvedeno električno energijo porabi
za pokrivanje lastnih potreb.
(4) Za dobave električne energije iz prve alinee tretjega
odstavka tega člena, za katere dobavitelj končnemu odjemalcu
izdaja zaporedne obračune, se šteje, da so opravljene v trenut‑
ku, ko poteče obdobje, na katerega se taki obračuni nanašajo,
vendar to obdobje ne sme biti daljše od enega leta.
(5) Šteje se, da je končni odjemalec vnesel oziroma
uvozil električno energijo v Slovenijo takrat, ko jo je prevzel iz
električnega omrežja.
(6) V primerih iz tretje alinee tretjega odstavka tega člena
se šteje, da obveznost za obračun trošarine nastane zadnji dan
v mesecu, v katerem je proizvajalec proizvedeno električno
energijo porabil za pokrivanje lastnih potreb.
(7) Dobavitelj električne energije lahko za tiste odjemalce,
ki se jim merilne naprave odčitavajo enkrat letno, obračunava
trošarino na podlagi predvidene mesečne dobave, ki temelji na
podatkih preteklega obračunskega obdobja oziroma na oceni
predvidene dobave v prvem obračunskem obdobju za novega
odjemalca. Na podlagi dejansko dobavljenih količin, dobavitelj
enkrat letno opravi poračun trošarine, in sicer v mesečnem
obračunu trošarine za mesec v katerem ugotovi dejansko do‑
bavljene količine električne energije.
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54. člen
(trošarinska osnova in znesek trošarine)
(1) Trošarinska osnova je količina električne energije v
megavatnih urah oziroma količina energentov v kilogramih,
kubičnih metrih, litrih ali gigajoulih kalorične vrednosti, kot je
določeno pri posamezni trošarini po tem členu.
(2) Če je količinska enota za trošarino določena v litrih
oziroma kubičnih metrih, se liter oziroma kubični meter merita
pri temperaturi +15 stopinj C.
(3) Trošarina se plačuje v višini:
eurov
1. od motornega bencina iz tarifnih oznak
2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45,
2710 11 49, 2710 11 51 in 2710 11 59
(za 1000 litrov), in sicer:
1.1 letalski bencin ....................................................
1.2 osvinčeni bencin z vsebnostjo svinca nad
0,013 g/l ............................................................
1.3 neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do
0,013 g/l in z oktanskim številom (RON) do
manj kakor 98 ...................................................
1.4 neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do
0,013 g/l in z oktanskim številom (RON) 98 ali
več .....................................................................
2. od plinskega olja iz tarifnih oznak od
2710 19 41 do 2710 19 49
(za 1000 litrov), in sicer:
2.1 za pogonski namen ...........................................
2.2 za gorivo za ogrevanje ......................................
3. od utekočinjenega naftnega plina iz tarifnih
oznak od 2711 12 11 do 2711 19 00
(za 1000 kilogramov), in sicer:
3.1 za pogonski namen ...........................................
3.2 za gorivo za ogrevanje ......................................
4. od metana iz tarifne oznake 2711 29 00
(za 1000 kilogramov), in sicer:
4.1 za pogonski namen ...........................................
4.2 za gorivo za ogrevanje ......................................
5. od zemeljskega plina (tarifni oznaki 2711 11 00
in 2711 21 00)
(za en kubični meter)
5.1 za pogonski namen ...........................................
5.2 za gorivo za ogrevanje ......................................
6. od kerozina iz tarifnih oznak iz tarifnih oznak
2710 19 21 in 2710 19 25 za 1000 litrov),
in sicer:
6.1 za pogonski namen ...........................................
6.2 za gorivo za ogrevanje ......................................
7. od kurilnega olja iz tarifnih oznak od
2710 19 61 do 2710 19 69 in 2710 19 99
(za 1000 kilogramov) .........................................
8. od električne energije iz tarifne oznake 2716
(v megavatnih urah)
8.1 za neposlovno uporabo .....................................
8.2 za poslovno uporabo .........................................
9. od trdih goriv iz tarifnih oznak 2701, 2702 in
2704 (v gigajoulih kalorične vrednosti) ..............
10. od biogoriv iz šestega odstavka 53. člena tega
zakona ...............................................................

413,6371
413,6371

490,0000

490,0000

460,0000
70,0000

134,3682
0

134,3682
0

0,0981
0,0180

296,7201
20,8646

20,8646

3,05
3,05
0,30
0.

(4) Od drugih energentov iz tretjega odstavka 53. člena
tega zakona, se trošarina plačuje glede na namen uporabe
po stopnji, ki je predpisana za enakovredno pogonsko gorivo
oziroma gorivo za ogrevanje.
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(5) Trošarina za aditive in ekstenderje, ki so dodani ener‑
gentu, je enaka trošarini za energent, kateremu so dodani.
(6) Od izdelkov iz prve in tretje točke četrtega odstavka
53. člena tega zakona se trošarina plačuje glede na namen
porabe po stopnji, ki je predpisana za enakovredno pogonsko
gorivo oziroma gorivo za ogrevanje.
(7) Za energente, ki se dokazljivo porabijo za pogon sta‑
tičnih delovnih strojev, strojev v gradbeništvu in strojegradnji,
motornih tirnih vozil v železniškem prometu ter žičnic in strojev
ter naprav na smučiščih, imajo kupci – osebe, ki opravljajo
dejavnost, pravico do vračila trošarine v višini 50% trošarine,
ki je predpisana za pogonski namen.
(8) Način vračila trošarine, carinski organ, pristojen za
vračilo, roke za predložitev zahtevka, roke za vračilo trošarine
ter pogoje, ki jih mora izpolnjevati kupec energentov iz prejšnje‑
ga odstavka, predpiše minister, pristojen za finance.
(9) Za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in
gozdarske mehanizacije (vključno s traktorji), imajo kupci pra‑
vico do vračila trošarine v višini 70% trošarine, ki je predpisana
za pogonski namen.
(10) Količine, na katere se nanaša pravica do vračila
plačane trošarine, način vračila trošarine, carinski organ, pri‑
stojen za vračilo, roke za predložitev zahtevka, roke za vračilo
trošarine ter pogoje, ki jih mora izpolnjevati kupec energentov
iz prejšnjega odstavka, predpiše minister, pristojen za finance
v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.
(11) Za energente, katerim je dodano biogorivo iz šestega
odstavka 53. člena tega zakona ali izdelki iz tarifnih oznak od
1507 do 1518, 3824 90 55, 3824 90 80, 3824 90 85, 2201,
2853 00 10, 4401 in 4402, ima upravičenec pravico do vračila
plačane trošarine ali do oprostitve plačila trošarine sorazmer‑
no deležu dodanega izdelka, vendar do največ 5%. Za nove
energente lahko Vlada Republike Slovenije določi delež vračila
oziroma oprostitve plačila trošarine v skladu s standardi, ki
urejajo kakovost goriv.
(12) Način vračila trošarine, carinski organ, pristojen za
vračilo, roke za predložitev zahtevka, roke za vračilo trošarine
ter pogoje, ki jih mora izpolnjevati upravičenec iz prejšnjega
odstavka, predpiše minister, pristojen za finance.
(13) Ne glede na znesek iz 5.1 točke tretjega odstavka
tega člena se do 1. maja 2014 trošarina za zemeljski plin za
pogonski namen plačuje v znesku 0,0180 eura za en kubični
meter.
(14) Ne glede na 66. člen tega zakona trošarina za ener‑
gente iz tretjega odstavka tega člena, razen za zemeljski plin,
ne sme biti nižja od minimalne trošarine, določene z Energet‑
sko direktivo.
(15) Za potrebe tega zakona se za “poslovno uporabo”
šteje uporaba s strani gospodarskih subjektov, ki kjerkoli sa‑
mostojno dobavljajo blago ali storitve, ne glede na namen ali
rezultate te ekonomske dejavnosti. Kot gospodarski subjekt
se lahko šteje tudi del podjetja ali pravne osebe, ki z organiza‑
cijskega vidika predstavlja samostojno enoto, ki je sposobna
sama delovati z lastnimi sredstvi.
(16) Pojem “ekonomska dejavnost” iz prejšnjega odstavka
zajema vse dejavnosti proizvajalcev, trgovcev in oseb, ki opra‑
vljajo storitve, vključno z rudarskimi in kmetijskimi dejavnostmi
ter poklicnimi dejavnostmi.
(17) Državni organi, organi lokalnih skupnost in drugi su‑
bjekti javnega prava se ne štejejo za gospodarske subjekte v
smislu šestnajstega odstavka tega člena, če gre za dejavnosti
ali transakcije, ki jih opravljajo kot organi oblasti. Pri opravljanju
dejavnosti ali transakcij pa se štejejo za gospodarske subjek‑
te v zvezi s temi dejavnostmi ali transakcijami, če bi njihova
obravnava, kot da niso gospodarski subjekti, povzročila znatno
izkrivljanje konkurence.
(18) V primeru, ko posamezen subjekt uporablja troša‑
rinski izdelek tako za poslovno kot za neposlovno uporabo,
se trošarinski izdelek obdavči sorazmerno z vsakim načinom
uporabe. V primeru, ko je poslovna ali neposlovna uporaba
zanemarljiva, se lahko šteje kot da je ni.
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(19) Za plinsko olje, ki se dokazljivo porabi kot pogonsko
gorivo za komercialni namen, imajo kupci – osebe, ki opravljajo
registrirano dejavnost in imajo sedež v Uniji ali državah člani‑
cah Efte – pravico do vračila dela plačane trošarine. Vračilo se
določi v višini razlike med zneskom povprečne trošarine, ki jo
za posamezni koledarski mesec ugotovi minister, pristojen za
finance, in najnižjim dovoljenim zneskom, ki ga določa 7. člen
Energetske direktive.
(20) Za potrebe prejšnjega odstavka se šteje, da je plin‑
sko olje porabljeno kot pogonsko gorivo za komercialni namen,
če je porabljeno za:
– prevoz blaga za plačilo ali za lasten račun z lastnimi ali
najetimi registriranimi motornimi vozili ali tovornjaki s prikolico,
ki so namenjeni izključno cestnemu prevozu blaga in z največjo
dovoljeno maso, ki ni manjša od 7,5 tone, ali
– prevoz potnikov, linijski ali izredni, z motornimi vozili
kategorije M2 ali M3, kakor jih določa Pravilnik o ES‑homo‑
logaciji motornih vozil (Uradni list RS, št. 84/02, 80/04, 75/05,
86/06 in 82/07).
(21) Upravičenec iz devetnajstega odstavka tega člena je
dolžan voditi evidence o nakupu in porabi plinskega olja. Vra‑
čilo plačane trošarine uveljavlja na podlagi pisnega zahtevka,
ki ga vloži pri carinskem organu, in dokazil o registraciji vozila,
za pogon katerega je bilo plinsko olje porabljeno, ter računov
o nakupu plinskega olja, ki vključujejo registrsko oznako za
zadevno vozilo, carinski organ pa glede na okoliščine primera
lahko zahteva predložitev še drugih dokazil. V imenu in za
račun upravičenca lahko vloži vlogo tudi njegov pooblaščenec,
ki se mora na zahtevo carinskega organa izkazati s pisnim poo‑
blastilom. Zahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži za nakup
plinskega olja za pogon v posameznem koledarskem mesecu
ali v posameznem koledarskem trimesečju ali v posameznem
koledarske letu. Vračila ni mogoče zahtevati za gorivo, kupljeno
z gotovino.
(22) Pristojni carinski organ odloči o zahtevku v 30 dneh
po prejemu popolnega zahtevka in izvede vračilo plačane tro‑
šarine v 15 dneh po vročitvi odločbe o vračilu.
(23) Podrobnejši način vračila trošarine, carinske urade,
pristojne za vračilo, vsebino in obliko pisnega pooblastila iz
enaindvajsetega odstavka tega člena, vsebino zahtevka za
vračilo in prilog k zahtevku, rok za predložitev zahtevka, rok za
vračilo trošarine in evidence, ki jih mora voditi kupec plinskega
olja iz dvajsetega odstavka tega člena, predpiše minister, pri‑
stojen za finance.
55. člen
(uporaba energentov in električne energije za namene,
za katere se ne plača trošarina)
(1) Trošarina se ne plačuje od energentov:
1. ki se uporabljajo kot pogonsko gorivo v letalskem in
pomorskem prometu, razen v primeru uporabe letala oziroma
plovila za zasebne namene, ter za pogon ribiških ladij;
2. ki se porabijo za proizvodnjo električne energije ter sku‑
pno proizvodnjo toplotne in električne energije (kogeneracijo);
3. ki jih proizvajalec v svojih proizvodnih prostorih porabi
za nadaljnjo predelavo oziroma proizvodnjo netrošarinskih iz‑
delkov ali drugih energentov in električne energije, razen če so
bili uporabljeni kot pogonsko gorivo za transportna sredstva;
4. ki so injicirani v plavže za namene kemične redukcije
kot dodatek koksu, ki je osnovno gorivo;
5. ki se porabijo za druge namene in ne kot pogonsko
gorivo ali gorivo za ogrevanje;
6. ki se uporabljajo za proizvodnjo drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov;
7. ki se uporabljajo za dvojno rabo, na primer kot gorivo za
ogrevanje in hkrati za namen, ki ni pogon ali ogrevanje (upora‑
ba energentov za kemijsko redukcijo, uporaba v elektrolitskih
in metalurških procesih in podobno).
(2) Trošarina se ne plačuje od električne energije:
1. ki se uporablja za kemijsko redukcijo in elektrolitske in
metalurške procese;
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2. če je proizvedena v mali hidroelektrarni ali v drugi
elektrarni iz druge vrste obnovljive energije, ki ni fosilnega ali
jedrskega izvora, z močjo do vključno 2 MW, in jo proizvajalec
porabi za lastno rabo;
3. če predstavlja več kakor 50% stroška izdelka;
4. ki se uporablja za proizvodnjo nekovinskih mineralnih
izdelkov.
(3) Za uporabo letala oziroma plovila za zasebne namene
iz 1. točke prvega odstavka se šteje lastnikova uporaba letala
oziroma plovila ali uporaba na podlagi najema oziroma drugega
naslova, ki se ne more opredeliti kot pridobitna dejavnost oziro‑
ma v primerih, ko se ne uporablja za prevoz potnikov ali blaga
oziroma, ko ne gre za opravljanje prevoznih storitev oziroma v
primeru, ko letala oziroma plovila uporabljajo državni organi.
(4) Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
pomeni proizvodnjo v skladu z oznako DI 26 NACE nomen‑
klature iz Uredbe Sveta (ES) št. 3037/90 z dne 9. oktobra
1990 o statistični klasifikaciji gospodarskih dejavnosti v Uniji
(UL L št. 293 z dne 24. 10. 1990, str. 1, s spremembami).
(5) Strošek izdelka iz 3. točke drugega odstavka tega čle‑
na pomeni seštevek skupne nabave blaga in storitev, povečan
za stroške dela in amortizacije na ravni podjetja. Ta strošek se
obračunava na enoto povprečja. Strošek električne energije
pomeni dejansko plačano ceno električne energije ali strošek
proizvodnje električne energije, če jo proizvaja podjetje.
(6) Poraba energenta za ogrevanje se nanaša na vse pri‑
mere, kadar energenti izgorevajo in se sprošča toplotna energi‑
ja ne glede na namen porabe sproščene toplotne energije.
(7) Minister, pristojen za finance, predpiše postopke za
uveljavitev oprostitve iz 1. točke prvega odstavka tega člena.
56. člen
(označitev energentov)
(1) Plinska olja iz tarifnih oznak 2710 19 41, 2710 19 45
in 2710 19 49 ter kerozini iz tarifne oznake 2710 19 25, ki se
uporabljajo kot gorivo za ogrevanje, morajo biti označeni s
predpisanim sredstvom za označevanje. Označevanje ener‑
gentov se lahko opravlja le v trošarinskem skladišču, ki ima
dovoljenje carinskega organa za označevanje.
(2) Energenti, vneseni iz druge države članice ali uvoženi
iz tretje države oziroma tretjega ozemlja, se štejejo za ozna‑
čene, če jih spremlja potrdilo tujega davčnega oziroma carin‑
skega organa, proizvajalca oziroma tujega označevalca, da
so bili označeni v drugi državi članici ali v tretji državi oziroma
na tretjem ozemlju in da, glede na vrsto in količino, vsebujejo
tiste snovi za označevanje, ki so predpisane na podlagi tega
zakona. Če oseba, ki vnaša energente, oziroma uvoznik ne
razpolaga s potrdilom ali ne more drugače dokazati, da so
energenti označeni, se energenti štejejo za neoznačene.
(3) Skladiščenje posameznih energentov mora biti orga‑
nizirano na način, ki zagotavlja, da drugi izdelki ne vplivajo na
nevtraliziranje sredstva za označevanje.
(4) Vrsto in količino sredstva za označevanje ter postopek
označevanja energentov na podlagi tega člena, predpiše mini‑
ster, pristojen za finance.
57. člen
(uporaba označenih energentov)
(1) Označeni energenti, ki se uporabljajo za ogrevanje,
se ne smejo uporabljati za noben drug namen ter se ne smejo
točiti za pogon motornih vozil oziroma plovil ali drugih motorjev
oziroma se ne smejo točiti v rezervoar motornih vozil oziroma
plovil ali drugih motorjev.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je dovoljena uporaba
označenega energenta v hladilno‑grelnih napravah vozil, če
sta rezervoarja za pogon motorja in grelno‑hladilne naprave
ločena.
(3) Energent v rezervoarju motornih vozil oziroma plovil
ali drugih motorjev se šteje za označeni energent, če vsebuje
sredstvo za označevanje v katerikoli koncentraciji. Metodo, s
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katero se ugotavlja prisotnost sredstva za označevanje, pred‑
piše minister, pristojen za finance.
(4) Iz energenta, označenega v skladu s 56. členom tega
zakona, ni dovoljeno odstraniti sredstva za označevanje oziro‑
ma zmanjševati njegove koncentracije.
(5) Energentu, označenemu v skladu s 56. členom tega
zakona, ni dovoljeno dodajati substanc, ki onemogočajo ugo‑
tavljanje označenosti.
57.a člen
(prodaja energentov za pogonski namen)
Vsaka oseba, ki opravlja dejavnost prodaje energentov,
mora pri prodaji teh izdelkov zagotoviti:
1. da energenti, ki se uporabljajo za pogon, ne vsebujejo
sredstev za označevanje iz določbe 56. člena tega zakona ter
2. da se označeni energenti ne točijo v nasprotju z določ‑
bo prvega odstavka 57. člena tega zakona.
57.b člen
(posebnosti nadzora)
(1) Določbe tega zakona glede nadzora proizvodnje, pre‑
delave ali hrambe ter gibanja trošarinskih izdelkov se, glede
trošarinskih izdelkov iz tega poglavja, uporabljajo le za:
– izdelke iz tarifnih oznak 1507 do 1518, če so namenjeni
za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali pogonsko gorivo;
– izdelke iz tarifnih oznak 2707 10, 2707 20, 2707 30 in
2707 50;
– izdelke iz tarifnih oznak 2710 11 do 2710 19 69, razen
za izdelke iz oznak 2710 11 21, 2710 11 25 in 2710 19 29, ki
so pripravljeni za prodajo na drobno;
– izdelke iz tarifne oznake 2711 (razen 2711 11, 2711 21
in 2711 29);
– izdelke iz tarifne oznake 2901 10;
– izdelke iz tarifnih oznak 2902 20, 2902 30, 2902 41,
2902 42, 2902 43 in 2902 44;
– izdelke iz tarifnih oznak 2905 11 00, ki niso sintetičnega
izvora, če so namenjeni za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali
pogonsko gorivo;
– izdelke iz tarifne oznake 3824 90 91, če so namenjeni
za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali pogonsko gorivo.
(2) Če nadzorni organ ugotovi kršitve tega zakona in
izogibanje plačilu trošarine v skladu s tem zakonom v zvezi z iz‑
delki ki niso navedeni v prvem odstavku tega člena, namenjeni
ali ponujeni pa so kot gorivo za ogrevanje oziroma kot pogon‑
sko gorivo, nemudoma o tem obvesti ministrstvo, pristojno za
finance in Evropsko komisijo.
(3) Na podlagi ugotovitev iz prejšnjega odstavka lahko
vlada razširi seznam izdelkov iz prvega odstavka tega člena ali
v soglasju z drugimi državami članicami sprejme druge ukrepe,
ki so potrebni, da se vzpostavi zakonito stanje.
XIV. KNJIGOVODSTVO TROŠARINSKEGA ZAVEZANCA
IN HRAMBA DOKUMENTACIJE
58. člen
(izdajanje računov oziroma drugih dokumentov)
(1) Trošarinski zavezanec mora za vsako sprostitev troša‑
rinskih izdelkov v porabo izdati račun oziroma drug dokument,
ki izkazuje odpremo trošarinskih izdelkov.
(2) Pri trošarinskih izdelkih, ki so odpremljeni oprošče‑
nemu uporabniku, mora biti na računu oziroma drugem doku‑
mentu navedeno, da gre za odpremo brez plačila trošarine na
podlagi dovoljenja oproščenega uporabnika z navedbo številke
in datuma izdaje dovoljenja.
(3) Trošarinski zavezanec mora izdati račun oziroma drug
dokument v dveh izvodih. Prvi izvod mora dati prejemniku tro‑
šarinskih izdelkov. Drugi izvod, kot tudi druge dokumente, ki so
pomembni za določitev višine trošarinske obveznosti pa zadrži
in hrani v skladu s 60. členom tega zakona.
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59. člen
(knjigovodstvo trošarinskega zavezanca)
(1) Trošarinski zavezanec mora v svojem knjigovodstvu
zagotoviti vse podatke, potrebne za obračunavanje in plačeva‑
nje trošarine, še posebej pa o:
1. izdelanih količinah trošarinskih izdelkov;
2. količinah trošarinskih izdelkov na zalogi, v proizvodnji,
v skladiščih ali v drugih poslovnih prostorih;
3. prodanih količinah izdelkov, za katere je bila plačana
trošarina po predpisanih stopnjah;
4. prodanih količinah izdelkov, za katere ni bila plačana
trošarina;
5. količinah trošarinskih izdelkov za lastno rabo;
6. količinah trošarinskih izdelkov, za katere je bilo plačilo
trošarine odpuščeno;
7. zneskih obračunane in plačane trošarine.
(2) Trošarinski zavezanec – uvoznik je dolžan v svojem
knjigovodstvu zagotoviti predvsem podatke o: uvozu trošarin‑
skih izdelkov, zalogi trošarinskih izdelkov, odpremi trošarinskih
izdelkov ter o obračunu in plačilu trošarine.
(3) Za fizično osebo iz drugega odstavka 17. člena tega
zakona – pridelovalca vina, se za namene nadzora nad obra‑
čunavanjem in plačevanjem trošarine uporabljajo evidence o
pridelavi, predelavi, lastni porabi in prometu z vinom, ki jih mora
voditi v skladu s predpisi o vinu.
60. člen
(hramba dokumentacije)
(1) Trošarinski zavezanec mora hraniti izdane in preje‑
te račune, trošarinske dokumente, dokumente o opravljenem
izvozu in uvozu, iznosu, vnosu, nakupu, prodaji, dokumente,
na podlagi katerih je uveljavljal oprostitev trošarine, obračune
trošarine in vse knjigovodske listine, ki se kakor koli nanašajo
na proizvodnjo, skladiščenje, odpošiljanje, prejemanje, hram‑
bo, nakup, prodajo, prevoz, izvoz oziroma uvoz, iznos oziroma
vnos trošarinskih izdelkov in so pomembni za obračunavanje
in plačevanje trošarine, 10 let po poteku leta, na katero se te
listine nanašajo.
(2) Upravičenec do vračila trošarine iz 30. in 30.a člena
je dolžan hraniti listine, na podlagi katerih mu je bila vrnjena
trošarina, 10 let po poteku leta, na katero se listine nanašajo.
(3) Upravičenec do vračila trošarine iz sedmega, deve‑
tega, enajstega in dvajsetega odstavka 54. člena tega zakona
mora hraniti listine, na podlagi katerih mu je bila vrnjena troša‑
rina, deset let po poteku leta, na katero se listine nanašajo.
(4) Trošarinski zavezanci in upravičenci do vračila troša‑
rine lahko dokumente iz tega člena hranijo tudi v elektronski
obliki, če je carinskemu organu zagotovljen dostop do tako
shranjenih podatkov in če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– podatki, vsebovani v elektronskem dokumentu ali zapi‑
su, so dosegljivi in primerni za poznejšo uporabo,
– podatki so shranjeni v obliki, v kateri so bili oblikovani,
poslani ali prejeti,
– iz shranjenega elektronskega sporočila je mogoče ugo‑
toviti, od kod izvira, komu je bilo poslano ter čas in kraj njego‑
vega pošiljanja ali prejema, in
– uporabljena tehnologija in postopki zadosti onemogo‑
čajo spremembo ali izbris podatkov oziroma obstaja zanesljivo
jamstvo za nespremenljivost podatkov oziroma sporočil.
XV. NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM
IN PLAČEVANJEM TROŠARINE
61. člen
(nadzor)
(1) Izvajanje določb tega zakona nadzoruje carinski organ
v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja davčni postopek,
pri uvozu pa tudi v skladu s carinskimi predpisi, kot da bi bila
trošarina uvozna dajatev.
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(2) Če trošarinski zavezanec ne predloži obračuna tro‑
šarine ali ga predloži v nepopolni obliki ali če carinski organ
ugotovi, da trošarinska obveznost ni pravilno obračunana, kot
tudi glede pravnih sredstev in vseh vprašanj postopka, ki niso
določena s tem zakonom, se uporablja zakon, ki ureja davčni
postopek.
(3) Popis trošarinskih izdelkov na zalogi, označevanje tro‑
šarinskih izdelkov ter namensko uporabo trošarinskih izdelkov
nadzorujejo, poleg carinskega organa, še davčni organ, organ
tržne inšpekcije ter po potrebi, pooblaščena oseba prometne
policije.
XVI. PRIJAVA DEJAVNOSTI IN REGISTRACIJA
TROŠARINSKIH ZAVEZANCEV
62. člen
(prijava trošarinskih zavezancev)
(1) Trošarinski zavezanec je dolžan carinskemu organu
prijaviti, kdaj se njegova dejavnost, zaradi katere je zavezan
obračunavanju in plačevanju trošarine, prične, spremeni ali
preneha.
(2) Vsaka oseba, ki prvič postane trošarinski zavezanec,
mora pri carinskem organu vložiti prijavo iz prejšnjega odstavka
najmanj 15 dni pred pričetkom proizvodnje, skladiščenja, preje‑
manja oziroma odpremljanja ali uvoza trošarinskih izdelkov.
(3) Trošarinski zavezanec mora v roku iz prejšnjega od‑
stavka prijaviti tudi predvideno prenehanje opravljanja dejav‑
nosti, prekinitev oziroma ustavitev proizvodnje zaradi nepred‑
videnih razlogov, pa mora prijaviti nemudoma.
(4) Obveznost prijave v skladu s tem členom velja tudi za
malega proizvajalca vina iz 45. člena tega zakona.
(5) Mali proizvajalec žganja iz 45. člena tega zakona mora
prijaviti pridobitev oziroma odsvojitev kotla za kuhanje žganja
oziroma spremembo načina obračunavanja in plačevanja tro‑
šarine v primeru preseganja količinskih omejitev iz šestega
odstavka 45. člena tega zakona.
63. člen
(prijava dejavnosti in posameznih poslov po tem zakonu)
(1) Vsaka oseba, ki želi prejemati trošarinske izdelke
kot začasno pooblaščeni prejemnik mora carinskemu organu
oddati prijavo najmanj 3 delovne dni pred predvideno odpre‑
mo trošarinskih izdelkov iz druge države članice pod režimom
odloga plačila trošarine.
(2) Vsaka oseba, ki želi v okviru svoje dejavnosti odpo‑
šiljati trošarinske izdelke v drugo državo članico v skladu z
10.č členom tega zakona mora carinskemu organu oddati pri‑
javo pošiljke najmanj 3 delovne dni pred predvideno odpremo
trošarinskih izdelkov.
(3) Vsaka oseba, ki želi iz druge države članice v okviru
svoje dejavnosti pošiljati trošarinske izdelke v Slovenijo v skla‑
du z 10.č členom tega zakona oziroma davčni zastopnik mora
carinskemu organu oddati prijavo pošiljke najmanj 3 delovne
dni pred predvideno odpremo trošarinskih izdelkov.
(4) Minister, pristojen za finance lahko določi način prijave
in poenostavitve, če isti pošiljatelj redno pošilja trošarinske
izdelke istemu prejemniku ter izjemne primere, v katerih se rok
za prijavo lahko skrajša.
64. člen
(register imetnikov trošarinskih dovoljenj
in pooblaščenih prejemnikov)
(1) Carinski organ vzpostavi in vodi poseben register
pooblaščenih prejemnikov in imetnikov trošarinskih dovoljenj,
ki vključuje tudi trošarinska skladišča.
(2) Register iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje
podatke:
1. identifikacijsko številko, ki jo carinski organ izda posa‑
meznemu imetniku trošarinskega dovoljenja oziroma poobla‑
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ščenemu prejemniku. Če ima posamezni imetnik trošarinskega
dovoljenja več trošarinskih skladišč, mu carinski organ izda iden‑
tifikacijsko številko za vsako posamezno trošarinsko skladišče;
2. ime in naslov oziroma firma in sedež imetnika trošarin‑
skega dovoljenja oziroma pooblaščenega prejemnika;
3. ime in naslov trošarinskega skladišča oziroma troša‑
rinskih skladišč posameznega imetnika trošarinskega dovo‑
ljenja;
4. vrsto trošarinskih izdelkov, na katere se trošarinsko
dovoljenje oziroma dovoljenje pooblaščenega prejemnika na‑
naša;
5. naslov pristojnega carinskega organa;
6. datum izdaje identifikacijske številke ter datum preklica
identifikacijske številke;
7. podatke o instrumentu zavarovanja in njegovem izda‑
jatelju.
(3) Carinski organ lahko podatke iz prejšnjega odstavka
v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, izmenjuje s
pristojnimi organi drugih držav članic.
(4) Oseba, ki sodeluje pri gibanju trošarinskih izdelkov
med državami članicami, lahko zahteva od carinskega organa,
da primerja podatke, ki jih je navedla v zahtevku s podatki v
registru in potrdi njihovo točnost.
64.a člen
(druge evidence carinskega organa)
Carinski organ v skladu s tem zakonom in zakonom, ki
ureja carinsko službo, poleg registra iz prejšnjega člena vzpo‑
stavi in vodi še naslednje evidence:
– evidenco trošarinskih zavezancev, ki niso imetniki tro‑
šarinskih dovoljenj in nimajo statusa pooblaščenega preje‑
mnika;
– evidenco malih proizvajalcev žganja in malih proizva‑
jalcev vina;
– evidenco davčnih zastopnikov;
– evidenco začasno pooblaščenih prejemnikov;
– evidenco oseb, ki jim je bila vrnjena trošarina v skladu
s 54. členom tega zakona in
– evidenco drugih oseb, ki v skladu s 63. členom tega
zakona vlagajo prijave o posameznih poslih s trošarinskimi
izdelki.
64.b člen
(prijava prenehanja opravljanja dejavnosti)
Če trošarinski zavezanec preneha opravljati dejavnost,
carinski organ po uredni dolžnosti ali na zahtevo trošarinskega
zavezanca izda odločbo o izbrisu iz evidence oziroma registra.
Hkrati carinski organ odloči tudi o obveznosti plačila zapadlih
trošarinskih obveznosti.
XVII. POSEBNE DOLOČBE
65. člen
(uporaba drugih predpisov)
(1) Glede vseh vprašanj postopka in pristojnosti carin‑
skega organa, ki niso urejena s tem zakonom, se uporablja
zakon, ki ureja davčni postopek; glede vseh vprašanj pri uvozu
in izvozu trošarinskih izdelkov pa tudi carinski zakon.
(2) Postopek za prekrške po tem zakonu vodi na prvi
stopnji carinski organ.
(3) V dvomu ali kadarkoli je mogoče izdelke iz kakršne‑
gakoli razloga uvrstiti v dve ali več tarifnih oznak, o razvrstitvi
odloči carinski organ v skladu s carinskimi predpisi in temeljnimi
pravili, ki veljajo za uvrščanje blaga po carinski tarifi.
66. člen
(pooblastila vladi in ministru, pristojnemu za finance)
(1) V skladu z ekonomsko politiko Slovenije lahko vlada:
– zmanjša ali poveča trošarino za energente in električno
energijo do 50% trošarin, določenih s tem zakonom ali določi
trošarino za izdelke s stopnjo 0;
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– zmanjša ali poveča trošarino za alkohol in alkoholne
pijače do 50% trošarin, določenih s tem zakonom;
– spreminja razmerje med specifično in proporcionalno
trošarino pri cigaretah, če se pomembneje spremenijo raz‑
mere na trgu cigaret, vendar le v okvirih trošarine, določene v
51. členu tega zakona in določi minimalno trošarino, ki ne sme
preseči 100% trošarine za cigarete iz razreda tehtane povpreč‑
ne drobnoprodajne cene;
– poveča trošarino za cigare, cigarilose, drobno rezan
tobak in za ostali tobak za kajenje do 50% trošarin, določenih
s tem zakonom.
(2) Zaradi poenostavitve obračuna trošarin pri uvozu v
potniškem prometu lahko minister, pristojen za finance, določi
zneske trošarin za tiste količine trošarinskih izdelkov, ki se še
lahko štejejo za uvoz v nekomercialne namene.
(3) Minister, pristojen za finance, objavlja spremembe
navedb tarifnih oznak po tem zakonu v skladu z veljavno no‑
menklaturo carinske tarife.
67. člen
(podrobnejši predpisi)
Podrobnejše predpise o izvajanju tega zakona, zlasti
glede uporabe stopenj; oprostitev; načinu obračunavanja in
plačevanja trošarin; vodenju evidenc ter dostavljanju podatkov;
evidentiranju porabe trošarinskih izdelkov za namene, za ka‑
tere se ne plačuje trošarina; vsebine računov oziroma drugih
dokumentov, popisu trošarinskih izdelkov; vračilu plačane tro‑
šarine, predpiše minister, pristojen za finance.
XVIII. KAZENSKE DOLOČBE
68. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 2.000 do 125.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. ne zapečati trošarinskih izdelkov, ki se pošiljajo v drugo
državo članico pod režimom odloga plačila trošarine v skladu s
tem zakonom (četrti odstavek 7. člena);
2. ne izda trošarinskega dokumenta za trošarinske izdelke
v skladu s tem zakonom (drugi odstavek 8. člena, prvi in deveti
odstavek 8.a člena in 10. člen);
3. ne predloži poročila o prejemu pošiljke (prvi odstavek
9. člena);
4. ne plača trošarine od predpisanih osnov po stopnjah
oziroma zneskih, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za pla‑
čilo trošarine (osmi odstavek 13. člena, četrti in peti odstavek
13.a člena v povezavi s 34., 35. in 35.a členom, drugi odstavek
14. člena in četrti odstavek 45. člena);
5. nezakonito proizvede, nezakonito uvozi, nezakonito
vnese iz druge države članice ali iznese v drugo državo članico,
nezakonito prevaža, kupi oziroma proda nezakonito proizvede‑
ne oziroma nezakonito uvožene trošarinske izdelke oziroma
sodeluje pri nezakoniti proizvodnji ali uvozu ali prenosu troša‑
rinskih izdelkov iz ene države članice v drugo ali hrani nezako‑
nito proizvedene, uvožene ali iz druge države članice vnesene
trošarinske izdelke (16., 18., 26., 29.a, 29.b, 62. in 63. člen);
6. prenese dovoljenje izdano v skladu s tem zakonom na
druge osebe (tretji odstavek 21. člena, tretji odstavek 27. člena,
tretji odstavek 29.a člena, drugi odstavek 29.b člena in tretji
odstavek 29.c člena);
7. ne izpolnjuje obveznosti, določene v prvem odstavku
22. člena ali ne odpravi nepavilnosti v določenem roku (drugi
odstavek 22. člena);
7.a ne predloži instrumenta za zavarovanje ali ga ne pre‑
dloži v ustreznem znesku (23. člen);
8. kot oproščeni uporabnik ne odpravi nepravilnosti v
določenem roku (osmi odstavek 26. člena);
9. kot oproščeni uporabnik ne vodi evidenc o nakupu,
gibanju in porabi trošarinskih izdelkov po vrsti, količini in vre‑
dnosti (29. člen);
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10. kot pooblaščeni prejemnik ne izpolnjuje obveznosti po
tem zakonu (četrti odstavek 29.a člena);
11. kot nepooblaščeni prejemnik ne izpolnjuje obveznosti
po tem zakonu (29.b člen);
12. kot davčni zastopnik ne izpolnjuje obveznosti po tem
zakonu (četrti odstavek 29.c člena);
13. ne obračuna trošarine oziroma je ne obračuna v davč‑
nem obdobju (drugi odstavek 33. člena);
14. ne izkaže trošarine v mesečnem obračunu trošarine,
ne predloži obračuna trošarine carinskemu organu v predpisa‑
nem roku oziroma ne izkaže trošarine v mesečnem obračunu
na podlagi resničnih in popolnih podatkov (34. in peti odstavek
45. člena);
15. odpremlja ali omogoči, da se etilni alkohol odpremi iz
trošarinskega skladišča ali vnesejo iz druge države članice ali
uvozijo brez plačila trošarine za uporabo v proizvodnji nepre‑
hrambenih izdelkov, ne da bi bili denaturirani v skladu s tem
zakonom (drugi odstavek 44. člena);
16. ne prijavi drobnoprodajne cene pristojnemu carinske‑
mu organu v predpisanem roku (deseti odstavek 51. člena);
prodaja tobačne izdelke po drobnoprodajnih cenah, ki so višje
od prijavljenih (enajsti odstavek 51. člena); ne označi tobačnih
izdelkov, ki so v prometu v Sloveniji, s tobačno znamko (prvi
odstavek 52. člena) ter ne zagotovi, da je tobačna znamka
nalepljena na embalažo pod celofanskim ali drugim papirjem
tako, da je ni mogoče odstraniti, ne da bi bila poškodovana
embalaža (tretji odstavek 52. člena);
17. ne označi plinskega olja ali kerozina s predpisanim
sredstvom za označevanje oziroma skladiščenja ne organizira
na predpisan način (56. člen);
18. v svojem knjigovodstvu ne zagotovi predpisanih po‑
datkov oziroma ne vodi predpisanih evidenc (enaindvajseti
odstavek 54. člena in 59. člen);
19. carinskemu organu ne prijavi pričetka, spremembe ali
prenehanja svoje dejavnosti oziroma posameznega posla ali
tega ne prijavi pravočasno (62. in 63. člen);
20. zahteva vračilo trošarine po 30. ali 30.a členu ter
sedmem, devetem, enajstem, dvanajstem in devetnajstem od‑
stavku 54. člena, na podlagi neresničnih podatkov;
21. kot oproščeni uporabnik uveljavlja oprostitev plačila
trošarine v nasprotju s 44. in 55. členom tega zakona;
22. odpečati kotel brez soglasja carinskega organa (štiri‑
najsti odstavek 45. člena).
(2) Z globo od 200 do 4.100 eurov se kaznuje tudi odgo‑
vorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
(3) Z globo od 200 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje
fizična oseba, če zahteva vračilo trošarine na podlagi nere‑
sničnih podatkov (54. člen) ali če kot trošarinski zavezanec ne
vodi predpisanih evidenc (59. člen) oziroma opusti dolžnost
sporočila ali prijave (62. in 45. člen), če nezakonito proizvede,
nezakonito uvozi, nezakonito vnese iz druge države članice ali
iznese v drugo državo članico, nezakonito prevaža, uporabi,
porabi, kupi oziroma proda nezakonito proizvedene oziroma
nezakonito uvožene trošarinske izdelke oziroma sodeluje pri
nezakoniti proizvodnji ali uvozu ali prenosu trošarinskih izdel‑
kov iz ene države članice v drugo ali hrani nezakonito proizve‑
dene, uvožene ali iz druge države članice vnešene trošarinske
izdelke (16. člen) ali če vnese na ozemlje Republike Slovenije
brez plačila trošarine več kot 300 kosov cigaret (deveti odsta‑
vek 13.a člena).
68.a člen
(odvzem predmetov)
(1) Trošarinski izdelki iz 5. točke prvega odstavka 68. člena
se odvzamejo.
(2) Predmeti prekrškov iz prejšnjega odstavka se odvza‑
mejo tudi, če niso last storilca prekrška.
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(3) Če se predmet prekrška, ki bi se moral odvzeti, ne naj‑
de, se odvzem predmeta izvrši tako, da se od storilca prekrška
izterja vrednost predmeta in se opravi postopek za izterjavo
trošarinskih dajatev.
69. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1.200 do 41.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. gibanja trošarinskih izdelkov ne spremlja pravilno izpol‑
njen trošarinski dokument (četrti odstavek 7. člena, prvi in drugi
odstavek 10. člena);
2. ne izda trošarinskega dokumenta v predpisanem števi‑
lu izvodov (tretji odstavek 8. člena);
3. ne posreduje nadzornemu organu izvoda trošarinskega
dokumenta v predpisanem roku (četrti odstavek 8. člena);
4. ne potrdi prejema trošarinskih izdelkov na predpisani
način (8. člen, 9. člen in prvi odstavek 10.a člena);
5. kot pošiljatelj trošarinskih izdelkov v drugo državo člani‑
co ali prejemnik trošarinskih izdelkov iz druge države članice ne
izpolni predpisanih obveznosti (8.a člen, 9. člen in 10.č člen);
6. kot pošiljatelj ne obvesti carinskega organa, da ni pre‑
jel potrjenega trošarinskega dokumenta v predpisanem roku
(8. člen);
7. ne predloži instrumenta za zavarovanje plačila trošari‑
ne v skladu s 23. členom tega zakona;
8. postopka denaturacije ne izvrši v trošarinskem skladi‑
šču ali če ga ne izvrši po predpisanem postopku in z uporabo
predpisanega denaturanta (tretji odstavek 44. člena);
9. ne razvrsti trošarinskih izdelkov na način, kot je dolo‑
čen v 37., 38., 39., 40., 41., 42., 48., 49., 50. in 53. členu tega
zakona;
10. ne izda računa ali drugega dokumenta v skladu z
58. členom tega zakona;
11. ne hrani dokumentacije oziroma je ne hrani v predpi‑
sanem roku (tretji odstavek 10. člena in 60. člen).
(2) Z globo od 200 do 4.100 eurov se za prekršek kaznu‑
je tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekr‑
šek iz prejšnjega odstavka.
70. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1.600 do 25.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če kot proizva‑
jalec, prodajalec ali uvoznik opreme za proizvodnjo etilnega
alkohola ne vodi evidence kupcev opreme za proizvodnjo etil‑
nega alkohola in je na zahtevo ne predloži carinskemu organu
(46. člen).
(2) Z globo od 200 do 4.100 eurov se za prekršek kaznu‑
je tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekr‑
šek iz prejšnjega odstavka.
71. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1.600 do 50.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. označen energent, ki se uporablja kot gorivo za ogre‑
vanje uporabi za drug namen, kot je določen z oznako oziroma
ga toči za pogon motornih vozil ter plovil ali drugih motorjev
oziroma ga toči v standardni rezervoar motornih vozil, plovila
ali drugih motorjev oziroma odstrani iz energenta sredstvo za
označevanje ali zmanjša njegovo koncentracijo ali energentu
dodaja substance, ki onemogočajo ugotavljanje označenosti
(57. člen);
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2. ne zagotovi, da se energenti dajejo v promet v skladu
s tem zakonom (57.a člen).
(2) Z globo od 400 do 4.100 eurov se za prekršek kaznu‑
je tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekr‑
šek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Če pooblaščena uradna oseba carinskega organa
osebno zazna prekršek iz tega člena ali ga ugotovi z uporabo
ustreznih tehničnih sredstev ali naprav, izda kršitelju odredbo
za izčrpanje energenta in čiščenje rezervoarja. Črpanje in
čiščenje rezervoarja se lahko opravita na katerem koli poobla‑
ščenem servisu. Kršitelj mora v roku dveh delovnih dni carin‑
skemu organu predložiti dokaz, da je odredbo izvršil.
(5) Stroške črpanja označenega energenta in čiščenja
rezervoarja nosi voznik vozila, v katerem je bil odkrit označeni
energent oziroma lastnik vozila.
72. člen
(posebno hudi prekrški)
Če se s prekrškom iz tega zakona povzroči neplačilo
trošarine v znesku, ki presega štiri povprečne mesečne neto
plače v Republiki Sloveniji na zaposleno osebo v času storitve
prekrška, če prekršek stori posameznik, oziroma v znesku,
ki presega osem povprečnih mesečnih neto plač v Republiki
Sloveniji na zaposleno osebo v času storitve prekrška, če pre‑
kršek stori pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se sme zaradi
protipravno pridobljene premoženjske koristi pravna oseba,
samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, kaznovati z globo do 375.000 eurov, njihove
odgovorne osebe z globo do 12.300 eurov, posameznik pa z
globo do 3.600 eurov.
72.a člen
(globa, sorazmerna višini neplačane trošarine)
Globa, ki je predpisana v razponu, se lahko izreče z od‑
ločbo v hitrem postopku tudi v višjem znesku, kot je najnižja
višina globe, pri čemer se taka globa izreče v odstotku od
neplačane trošarine, in sicer v višini 50% neplačane trošarine.
Globa, določena v skladu s tem členom, ne sme preseči naj‑
višjega zneska, določenega za posamezni prekršek v skladu
s tem zakonom.
72.b člen
(zastaranje posebno hudih prekrškov)
(1) Postopek o prekrških iz 72. člena tega zakona se ne
more več začeti, ko potečejo tri leta od dneva, ko je bil prekršek
storjen.
(2) Zastaranje pretrga vsako dejanje prekrškovnega orga‑
na, ki meri na pregon storilca prekrška. Z vsakim pretrganjem
začne zastaralni rok znova teči, vendar pa se postopek zaradi
prekrška nikakor ne more več začeti ali nadaljevati po preteku
šestih let od dneva storitve prekrška.
Zakon o trošarinah – ZTro (Uradni list RS, št. 84/98)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
XIX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
73. člen – upoštevan ZTro-D
(odlog obveznosti izpolnjevanja pogojev
za elektronsko izmenjavo podatkov)
Določba 6. točke prvega odstavka 19. člena in pete alinee
četrtega odstavka 29.a člena tega zakona, se prične upora‑
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bljati 1. januarja 2005. Imetniki trošarinskih dovoljenj, ki so že
pridobili tovrstna dovoljenja pred 1. januarjem 2005, morajo
zagotoviti te pogoje do 1. januarja 2005.
74. člen
(prijava dejavnosti in posedovanja kotlov
za kuhanje žganja)
Proizvajalci trošarinskih izdelkov po tem zakonu morajo
najkasneje do 31. marca 1999, prijaviti opravljanje navedenih
dejavnosti oziroma posedovanje kotlov za kuhanje žganja,
pristojnemu carinskemu organu.
75. člen
(končni obračun davka od prometa proizvodov
in roki za plačilo)
(1) Zavezanci po zakonu o posebnem prometnem davku
od alkoholnih pijač in po zakonu o posebnem prometnem dav‑
ku od cigaret, sestavijo za obdobje od 1. 1. 1999 do 30. 6. 1999
končni obračun davka od prometa proizvodov in ga predložijo
davčnemu organu do 20. avgusta 1999.
(2) Davek od prometa proizvodov, za katerega je nastala
obveznost za obračun do 30. junija 1999, se plača v rokih in na
način, določen z zakonom o prometnem davku.
(3) Znesek posebnega prometnega davka, vsebovan v
neplačanih terjatvah na dan 30. junija 1999, in ki ni bil plačan
na podlagi dokončnega obračuna za obdobje januar – junij
1999, se plačuje ob poplačilu terjatev, vendar najkasneje do
31. decembra 1999.
76. člen
(popis alkoholnih pijač in cigaret)
Zavezanci po zakonu o posebnem prometnem davku
od alkoholnih pijač in po zakonu o posebnem prometnem
davku od cigaret morajo na dan 30. junija 1999 popisati vse
proizvode na zalogi po vrstah in količinah in določiti prodaj‑
ne cene alkohola in alkoholnih pijač ter tobačnih izdelkov z
vračunano trošarino po tem zakonu. Zapisnik o popisu zalog
in prodajne cene proizvodov po tem zakonu (iz katere mora
biti razvidna ločeno prodajna cena zavezanca in trošarina)
predložijo pristojnemu davčnemu in carinskemu organu do
5. julija 1999.
77. člen
(popis mineralnih olj in plina)
(1) Zavezanci, ki prodajajo mineralna olja in plin končnim
potrošnikom po zakonu o prometnem davku ter uvozniki in
trgovci na debelo, ki niso imetniki trošarinskega dovoljenja po
tem zakonu, morajo popisati zaloge mineralnih olj in plina na
dan 30. junija 1999 in o tem sestaviti zapisnik po vrstah in koli‑
činah mineralnih olj in plina po 54. členu tega zakona, obraču‑
nati trošarino na ugotovljene zaloge in jo plačati do 10. avgusta
1999. Zapisnik o zalogah mineralnih olj in plina, ki vključuje tudi
ugotovljen znesek trošarin, predložijo pristojnemu davčnemu in
carinskemu organu do 5. julija 1999.
(2) Zavezanci iz prejšnjega odstavka, ki so imetniki tro‑
šarinskega dovoljenja po tem zakonu, popišejo zaloge proi‑
zvodov po vrstah in količinah mineralnih olj in plina, zapisnik o
popisu pa do 5. julija 1999 predložijo pristojnemu carinskemu
organu.
78. člen
(prehodno obdobje za tobačne izdelke, označene s tobačno
znamko v skladu z zakonom o prometnem davku)
Tobačni izdelki, označeni s tobačno znamko v skladu z
zakonom o prometnem davku, so lahko v prometu še 12 me‑
secev po pričetku uporabe tega zakona.
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79. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
1. Zakon o posebnem prometnem davku od alkoholnih
pijač (Uradni list RS, št. 71/93);
2. Zakon o posebnem prometnem davku od cigaret (Ura‑
dni list RS, št. 71/93);
3. Odredba o načinu obračunavanja in plačevanja po‑
sebnega prometnega davka od alkoholnih pijač (Uradni list
RS, št. 8/94);
4. Uredba o določitvi zneska posebnega prometnega
davka od piva (Uradni list RS, št. 50/98).
Uporabljajo pa se še do 30. junija 1999.
80. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 1999,
razen sedmega odstavka 21. člena, 74., 76. in 77. člena, ki se
uporabljajo od dneva uveljavitve zakona.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – ZTro‑A (Uradni list RS, št. 57/99) vsebuje naslednjo
končno določbo:
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – ZTro‑B (Uradni list RS, št. 33/01) vsebuje naslednji
prehodni in končno določbo:
25. člen
Mali proizvajalci žganja, ki so pristojnemu carinskemu
organu do uveljavitve tega zakona že prijavili lastništvo oziro‑
ma uporabo kotlov za kuhanje žganja, morajo najkasneje do
31. decembra 2001 dopolniti prijavo s podatkom o prostornini
kotlov, ki jih imajo v lasti oziroma v uporabi.
26. člen
16. člen tega zakona se uporablja od vložitve obračuna
trošarine za leto 2001 dalje.
27. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – ZTro‑C (Uradni list RS, št. 99/01) vsebuje naslednjo
prehodno in končno določbo:
4. člen
Trošarinski zavezanci za plačilo trošarine za alkoholne
pijače in alkohol plačujejo trošarino v skladu s tem zakonom
za trošarinske izdelke, ki jih sprostijo v porabo od vključno
1. januarja 2002.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – ZTro‑D (Uradni list RS, št. 126/03) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
53. člen
(prehodni režim za uvožene trošarinske izdelke)
Če so bili trošarinski izdelki pred datumom pristopa Re‑
publike Slovenije k Evropski uniji uvoženi na ozemlje Slove‑
nije iz Skupnosti ali iz drugih držav, ki so pristopile Skupnosti
1. maja 2004, in je bil za te trošarinske izdelke začet eden od
odložnih carinskih postopkov po carinskem zakonu (Uradni list
RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 13/01, 62/01 in 59/02), se trenu‑
tek nastanka obveznosti za obračun trošarine in način plačila
trošarine določi po predpisih o trošarinah, ki so veljali ob za‑
četku postopka. Trošarina se obračuna po stopnjah oziroma v
zneskih, ki veljajo v trenutku nastanka obveznosti za obračun
trošarine.
54. člen
(izdaja dovoljenj pooblaščenim prejemnikom in davčnim
zastopnikom, veljavnost in izdaja identifikacijskih številk
ter prijave poslov med 1. in 15. majem 2004)
(1) Carinski organ lahko zainteresirani osebi, ki želi od
1. maja 2004 dalje poslovati kot pooblaščeni prejemnik ali
davčni zastopnik v skladu s tem zakonom in izpolnjuje pred‑
pisane pogoje, izda dovoljenje v skladu z 29.a oziroma 29.c
členom zakona še pred 1. majem 2004. Tako izdana dovoljenja
učinkujejo od vključno 1. maja 2004 dalje.
(2) Identifikacijske številke imetnikov trošarinskih dovo‑
ljenj, ki jih je carinski organ izdal pred uveljavitvijo tega zakona,
veljajo še naprej. Identifikacijske številke pooblaščenih preje‑
mnikov carinski organ izda ob izdaji dovoljenja. Pooblaščene‑
mu prejemniku iz prejšnjega odstavka carinski organ lahko izda
identifikacijsko številko še pred 1. majem 2004, vendar jo sme
uporabljati šele od dneva, ko je dovoljenje začelo učinkovati.
(3) Osebe iz 63. člena zakona, ki morajo v skladu s tem
zakonom carinskemu organu prijaviti posamezne posle, lahko
prijavijo posle, ki jih načrtujejo v obdobju od 1. do vključno
14. maja 2004, že pred 1. majem 2004.
55. člen
(mali proizvajalci žganja)
Osebe, ki na dan začetka uporabe tega zakona posedu‑
jejo kotel za kuhanje žganja in pričakujejo, da bodo v letu 2004
izpolnile pogoje za obračunavanje trošarine po petnajstem
odstavku 45. člena tega zakona, morajo carinskemu organu
predložiti prijavo iz petega odstavka 62. člena zakona do 1. de‑
cembra 2004.
56. člen
(prekrški do 1. januarja 2005)
(1) Do 1. januarja 2005 se za prekrške, določene v 68.,
69., 70., 71. in 72. členu zakona z denarno kaznijo od 400.000
do 12,000.0000 tolarjev kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
(2) Do 1. januarja 2005 se za prekrške, določene v 68.,
69., 70., 71. in 72. členu zakona z denarno kaznijo od 1,000.000
do 18,000.000 tolarjev kaznuje pravna oseba, z denarno kazni‑
jo do 200.000 do 1,000.000 tolarjev pa se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 68., 69., 70., 71. in
72. člena zakona.
(3) Do 1. januarja 2005 se z denarno kaznijo od 50.000
do 450.000 tolarjev kaznuje za prekršek posameznik, ki stori
prekršek iz tretjega odstavka 68. člena zakona oziroma z de‑
narno kaznijo od 100.000 do 450.000 tolarjev, če stori prekršek
iz 71. člena zakona.
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(4) Določba 72.a člena zakona se začne uporabljati 1. ja‑
nuarja 2005.
57. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja 2004,
razen 54. člena tega zakona, ki se uporablja od uveljavitve.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – ZTro‑E (Uradni list RS, št. 42/04) vsebuje naslednjo
končno določbo:
22. člen
Ta zakon začne veljati 1. maja 2004.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – ZTro‑F (Uradni list RS, št. 122/06) vsebuje naslednjo
prehodno in končno določbo:
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
36. člen
Oseba, ki je na dan uveljavitve tega zakona opravljala
dejavnost proizvodnje ali trgovine z biogorivi iz 53. člena za‑
kona, mora uskladiti poslovanje z določbami tega zakona do
1. marca 2007.
37. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007,
razen določbe 27. člena tega zakona, ki se uporablja od dneva
uveljavitve tega zakona dalje.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – ZTro‑G (Uradni list RS, št. 25/09) vsebuje naslednji
prehodni in končno določbo:
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Novi 2. in 3. točka osmega odstavka 51. člena zakona se
začneta uporabljati 1. maja 2009.
6. člen
Za osebe iz devetega odstavka 51. člena zakona, ki želijo
zaradi tega zakona spremeniti drobnoprodajne cene tobačnih
izdelkov 1. maja 2009, znaša enotni rok za prijavo drobnopro‑
dajnih cen, ne glede na deseti odstavek 51. člena zakona, 15
dni.
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – ZTro‑H (Uradni list RS, št. 41/09) vsebuje naslednji
prehodni in končno določbo:
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
(1) Vračilo trošarine v skladu z dvajsetim odstavkom
54. člena zakona se prvič izvede za julij leta 2009.
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(2) Minister, pristojen za finance, izda predpis iz štiriin‑
dvajsetega odstavka 54. člena zakona v roku 30 dni od uvelja‑
vitve tega zakona.
8. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – ZTro‑I (Uradni list RS, št. 19/10) vsebuje naslednje
prehodne in končno določbo:
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
46. člen
Gibanje trošarinskih izdelkov, ki se je začelo pred začet‑
kom uporabe tega zakona, se konča v skladu z Zakonom o
trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno bese‑
dilo, 25/09 in 41/09).
47. člen
Ne glede na 8.a do 10.c člen zakona se za trošarinske
izdelke, ki se pod režimom odloga plačila trošarine iz Slovenije
pošiljajo v drugo državo članico, do 31. decembra 2010 lahko
uporablja postopek s papirnim trošarinskim dokumentom v
skladu z 8. členom zakona.
Določbe 8. člena zakona se do 31. decembra 2010 lahko
uporabljajo tudi za dobavo trošarinskih izdelkov v tiste države
članice oziroma iz njih, ki do tedaj ne bodo zagotovile ra‑
čunalniške podpore za uporabo elektronskega trošarinskega
dokumenta.
48. člen
Vračilo trošarine iz spremenjenega dvajsetega odstavka
54. člena zakona se lahko prvič uveljavi za mesec april 2010.
49. člen
Dovoljenja za uporabo energentov brez plačila trošari‑
ne, ki so bila izdana pred začetkom uporabe tega zakona na
podlagi 3. točke prvega odstavka 55. člena zakona, se morajo
uskladiti s spremenjeno 3. točko prvega odstavka 55. člena
zakona do 31. decembra 2010.
50. člen
Za osebe iz devetega odstavka 51. člena zakona, ki želijo
zaradi uveljavitve tega zakona spremeniti drobnoprodajne cene
tobačnih izdelkov 1. aprila 2010, znaša enotni rok za prijavo
drobnoprodajnih cen, ne glede na deseti odstavek 51. člena
zakona, 12 dni.
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51. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. aprila
2010.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – ZTro‑J (Uradni list RS, št. 56/10) vsebuje naslednje
prehodne in končno določbo:
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ne glede na šesti odstavek 51. člena zakona se tehtana
povprečna drobnoprodajna cena cigaret za leto 2010 določi
na dan 1. avgusta 2010, izračuna pa se na podlagi podatkov
o skupni količini in drobnoprodajni ceni cigaret, sproščenih v
porabo od 1. junija 2009 do 31. maja 2010, deljeno s skupno
količino cigaret, sproščenih v porabo v tem obdobju.
13. člen
Ne glede na dvaindvajseti odstavek 54. člena zakona
se zahtevki za vračilo trošarine lahko prvič vložijo za nakupe
plinskega olja, opravljene od januarja do marca 2011.
14. člen
Ne glede na deseti odstavek 51. člena zakona znaša
enotni rok za prijavo drobnoprodajnih cen za osebe iz devetega
odstavka 51. člena zakona, ki določijo nove drobnoprodajne
cene tobačnih izdelkov s 1. avgustom 2010, pet dni.
15. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. avgusta
2010. Do začetka uporabe tega zakona se uporabljajo določbe
Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 35/10 – uradno preči‑
ščeno besedilo).
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – ZTro‑K (Uradni list RS, št. 85/10 vsebuje naslednji
končni določbi:
KONČNI DOLOČBI
10. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o troša‑
rinah (Uradni list RS, št. 19/10) se črta 49. člen.
11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Stran

15054 /

Št.

97 / 3. 12. 2010

VLADA
5025.

Uredba o omejevalnih ukrepih proti Eritreji
in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 667/2010

Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih
Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in
odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Ura‑
dni list RS, št. 127/06) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o omejevalnih ukrepih proti Eritreji in izvajanju
uredbe Sveta (EU) št. 667/2010
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi skladno
s Sklepom Sveta 2010/127/SZVP z dne 1. marca 2010 o
omejevalnih ukrepih proti Eritreji (UL L št. 51 z dne 2. 3. 2010,
str. 19, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: sklep
2010/127/SZVP).
(2) S to uredbo se določajo tudi pristojni organi in sankcije
za kršitve te uredbe in Uredbe Sveta (EU) št. 667/2010 z dne
26. julija 2010 o nekaterih omejevalnih ukrepih v zvezi z Eritrejo
(UL L št. 195 z dne 27. 7. 2010, str. 16, z vsemi spremembami;
v nadaljnjem besedilu: uredba 667/2010/EU).
II. OMEJEVALNI UKREPI
2. člen
(1) Državljanom Republike Slovenije ali z ozemlja Re‑
publike Slovenije ali z uporabo plovil, ki plovejo pod zastavo
Republike Slovenije, ali zrakoplovov, registriranih v Republiki
Sloveniji, je prepovedano v Eritrejo, za uporabo v Eritreji ali
v njeno korist ali osebam in subjektom iz 3. člena sklepa
2010/127/SZVP neposredno ali posredno prodajati, dobavljati,
prenašati ali izvažati oborožitev in drugo vojaško opremo vseh
vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opre‑
mo, paravojaško opremo ter rezervnimi deli in komponentami
za navedeno, ne glede na to, ali je tako blago po poreklu iz
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU).
(2) Prepovedano je tudi, da predmete iz prvega odstavka
tega člena iz Eritreje dobavljajo državljani Republike Slovenije
ali da se dobavljajo z uporabo plovil ali letal pod zastavo Repu‑
blike Slovenije, ne glede na to, ali izvirajo z ozemlja Eritreje.
(3) Paravojaška oprema iz prejšnjega odstavka vključuje
zlasti:
(a) akustične naprave, ki jih proizvajalec ali dobavitelj
predstavlja kot primerne za obvladovanje nemirov, in njihove
posebej izdelane sestavne dele;
(b) ščite za uporabo v nemirih in policijske neprebojne
ščite ter njihove posebej izdelane sestavne dele;
(c) lisice, izdelane za omejevanje gibanja ljudi, katerih
največja skupna velikost, vključno z verigo, je pri merjenju od
zunanjega roba enega okova do zunanjega roba drugega v
zaklenjenem stanju od 240 mm do 280 mm;
(d) pasove za uporabo elektrošoka, izdelane za omejeva‑
nje gibanja ljudi z elektrošokom z največjo napetostjo prostega
teka 10 000 voltov;
(e) vodne topove in njihove posebej izdelane sestavne
dele;
(f) vozila za obvladovanje nemirov, posebej izdelana ali
prirejena tako, da jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja
protestnikov, in njihove v ta namen posebej izdelane ali prire‑
jene sestavne dele;
(g) pištole z električnim nabojem z največjo napetostjo
prostega teka 10 000 voltov;
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(h) sestavne dele, posebej izdelane ali prirejene za preno‑
sne pripomočke, izdelane ali prirejene za obvladovanje nemirov
ali za samozaščito z uporabo elektrošoka (vključno s palicami
in ščiti za povzročanje elektrošoka, pištolami za omamljanje in
takimi z električnimi naboji);
(i) gumijevke, palice za obvladovanje nemirov in podobne
pripomočke za kazenski pregon;
(j) oklepne jopiče, vključno z neprebojnimi oblačili, nepre‑
bojno podlogo in zaščitnimi čeladami;
(k) biče;
(l) dele in dodatke, izdelane ali prirejene za uporabljanje
v opremi, našteti v točkah od i do k, ali z njo.
3. člen
(1) Vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit
čez njeno ozemlje se prepreči osebam iz 3. člena sklepa
2010/127/SZVP.
(2) Izjeme od ukrepov iz prejšnjega odstavka se lahko do‑
volijo, če Odbor za sankcije, ustanovljen v skladu z Resolucijo
Varnostnega sveta Združenih narodov 751 (1992) in razširjen
v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov
1844 (2008) (v nadaljnjem besedilu: odbor), za vsak primer po‑
sebej ugotovi, da je tako potovanje utemeljeno iz človekoljubnih
razlogov, vključno z verskimi dolžnostmi, ali če odbor sklene,
da bi izjema sicer pospešila uresničevanje cilja vzpostavljanja
miru in stabilnosti v regiji.
(3) O odobritvi izjem po tem členu v skladu s prejšnjim
odstavkom odloča ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
Z odobritvijo izjem ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve,
seznani tudi policijo. Obvestilo iz prejšnjega stavka mora vse‑
bovati seznam oseb, ki jim je bil dovoljen vstop na ozemlje
Republike Slovenije ali tranzit čezenj.
(4) Kadar se na podlagi drugega in tretjega odstavka tega
člena osebam iz prvega odstavka tega člena dovoli vstop na
ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj, se tako dovolje‑
nje omeji na namen, za katerega je bilo dano, in na osebe, na
katere se nanaša.
4. člen
(1) Skladno s prvim odstavkom 15. člena uredbe
667/2010/EU sta v Republiki Sloveniji pristojna organa za
njeno izvajanje:
– ministrstvo, pristojno za finance, v zvezi s 5. in 6. členom
uredbe 667/2010/EU in
– ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v zvezi z
10. členom uredbe 667/2010/EU.
(2) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, skladno s
15. členom uredbe 667/2010/EU objavi seznam pristojnih or‑
ganov s podatki za stike na spletni strani, navedeni v prilogi II
k uredbi 667/2010/EU.
III. KAZENSKE DOLOČBE
5. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
(a) v Eritrejo za uporabo v njej ali v njeno korist ali osebam
in subjektom iz 3. člena sklepa 2010/127/SZVP neposredno
ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža oborožitev
in drugo vojaško opremo vseh vrst, vključno z orožjem in
strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo ter
rezervnimi deli in komponentami za navedeno, ne glede na
to, ali je tako blago po poreklu iz EU (prvi odstavek 2. člena
te uredbe),
(b) dobavi predmete iz prvega odstavka 2. člena te ured‑
be iz Eritreje, ne glede na to, ali izvirajo z ozemlja Eritreje (drugi
odstavek 2. člena te uredbe).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz prej‑
šnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe
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ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika,
če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznuje
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
(a) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu
v Eritreji ali za uporabo v tej državi ali osebam iz priloge I
k uredbi 667/2010/EU neposredno ali posredno zagotavlja
tehnično pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo s skupnega
seznama vojaške opreme EU (UL C št. 69 z dne 18. 3. 2010,
str. 19, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: skupni seznam)
ter z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo
blaga, navedenega na skupnem seznamu (točka a prvega
odstavka 2. člena in točka a prvega odstavka 8. člena uredbe
667/2010/EU);
(b) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu
v Eritreji ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno
zagotavlja financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in
tehnologijo s skupnega seznama ter vključuje zlasti subvencije,
posojila in izvozna kreditna zavarovanja v zvezi z nakupom,
prenosom ali izvozom teh izdelkov ali v zvezi z zagotavljanjem
pripadajoče tehnične pomoči (točka b prvega odstavka 2. člena
in točka b prvega odstavka 8. člena uredbe 667/2010/EU);
(c) neposredno ali posredno pridobi tehnično pomoč v
zvezi z vojaškimi dejavnostmi in zagotavljanjem, proizvodnjo,
vzdrževanjem in uporabo orožja ter pripadajočega materiala
vseh vrst, vključenih na skupni seznam, od katere koli fizične
ali pravne osebe, subjekta ali organa v Eritreji (točka c prvega
odstavka 2. člena uredbe 667/2010/EU);
(d) neposredno ali posredno pridobi financiranje ali finanč‑
no pomoč v zvezi z vojaškimi dejavnostmi, vključno zlasti s
subvencijami, posojili in zavarovanjem kreditnih izvoznih poslov
za katero koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz orožja in pripa‑
dajočega materiala vseh vrst, vključenih na skupni seznam, ali
za zagotavljanje pripadajoče tehnične pomoči in posredniških
storitev neposredno ali posredno od katere koli fizične ali prav‑
ne osebe, subjekta ali organa v Eritreji (točka d prvega ostavka
2. člena uredbe 667/2010/EU);
(e) zavestno in naklepoma sodeluje pri dejavnostih, kate‑
rih namen ali učinek je zaobiti prepovedi iz točk a do d prvega
odstavka 2. člena ter točk a in b prvega odstavka 8. člena
uredbe 667/2010/EU (točka e prvega odstavka 2. člena in drugi
odstavek 8. člena uredbe 667/2010/EU).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz prej‑
šnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika,
če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznuje
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
(a) ne zamrzne vseh sredstev in gospodarskih virov, ki
pripadajo osebam, subjektom ali organom iz priloge I k uredbi
667/2010/EU, ki so v njihovi lasti ali s katerimi razpolagajo (prvi
odstavek 4. člena uredbe 667/2010/EU);
(b) osebam, subjektom ali organom iz priloge I k uredbi
667/2010/EU neposredno ali posredno ali v njihovo korist da
na voljo sredstva ali gospodarske vire (drugi odstavek 4. člena
uredbe 667/2010/EU);
(c) zavestno in naklepoma sodeluje pri dejavnostih,
katerih namen ali posledica je neposredno ali posredno
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izogibanje ukrepom iz prvega in drugega odstavka 4. čle‑
na uredbe 667/2010/EU (tretji odstavek 4. člena uredbe
667/2010/EU).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz prej‑
šnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika,
če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznuje
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez
poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in
poslovne skrivnosti:
(a) nemudoma ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli
k spoštovanju obveznosti iz uredbe 667/2010/EU, kakor je
npr. zamrznitev računov in zneskov v skladu s 4. členom ured‑
be 667/2010/EU, pristojnim organom, navedenim na spletnih
straneh iz priloge II k uredbi 667/2010/EU, če prebiva ali ima
sedež v Republiki Sloveniji, in neposredno ali prek teh pristojnih
organov Komisiji EU (točka a prvega odstavka 10. člena uredbe
667/2010/EU);
(b) ne sodeluje s pristojnimi organi, navedenimi na sple‑
tnih straneh iz priloge II k uredbi 667/2010/EU, pri vsakem
preverjanju takih podatkov (točka b prvega odstavka 10. člena
uredbe 667/2010/EU).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz prej‑
šnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika,
če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznuje
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
IV. NADZOR
9. člen
(1) Izvajanje določb te uredbe in uredbe 667/2010/EU v
okviru svojih pooblastil iz zadev stvarne pristojnosti organa
nadzirajo pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija,
pristojni nosilci javnih pooblastil. Če gre za vojaško orožje
in vojaško opremo, opravljajo nadzor iz prejšnjega stavka In‑
špektorat Republike Slovenije za obrambo in carinski organi,
če gre za civilno orožje, strelivo in gospodarska razstreliva,
pa Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve in
carinski organi.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka organi
odvzamejo predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za
prekršek ali so nastali v zvezi z njim.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb iz te uredbe in uredbe
667/2010/EU organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma
obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
V. KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-66/2010
Ljubljana, dne 25. novembra 2010
EVA 2010-1811-0203
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
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Uredba o omejevalnih ukrepih proti Somaliji
ter izvajanju uredbe Sveta (ES) št. 147/2003
in uredbe Sveta (EU) št. 356/2010

Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih
Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in
odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Ura‑
dni list RS, št. 127/06) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o omejevalnih ukrepih proti Somaliji ter izvajanju
uredbe Sveta (ES) št. 147/2003 in uredbe Sveta
(EU) št. 356/2010
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi skladno
s Sklepom Sveta 2010/231/SZVP z dne 26. aprila 2010 o
omejevalnih ukrepih proti Somaliji in razveljavitvi Skupnega
stališča 2009/138/SZVP (UL L št. 105 z dne 27. 4. 2010,
str. 17, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: sklep
2010/231/SZVP).
(2) S to uredbo se določajo tudi pristojni organi in sankcije
za kršitve te uredbe ter Uredbe Sveta (ES) št. 147/2003 z dne
27. januarja 2003 o nekaterih omejevalnih ukrepih v zvezi z So‑
malijo (UL L št. 24 z dne 29. 1. 2003, str. 2, z vsemi spremem‑
bami; v nadaljnjem besedilu: uredba 147/2003/ES) in Uredbe
Sveta (EU) št. 356/2010 z dne 26. aprila 2010 o nekaterih
posebnih omejevalnih ukrepih proti nekaterim fizičnim ali prav‑
nim osebam, subjektom ali organom zaradi razmer v Somaliji
(UL L št. 105 z dne 27. 4. 2010, str. 1, z vsemi spremembami;
v nadaljnjem besedilu: uredba 356/2010/EU).
II. OMEJEVALNI UKREPI
2. člen
(1) Državljanom Republike Slovenije ali z ozemlja Re‑
publike Slovenije ali z uporabo plovil, ki plovejo pod zastavo
Republike Slovenije, ali zrakoplovov, registriranih v Republiki
Sloveniji, je prepovedano v Somalijo, za uporabo v Somaliji ali
v njeno korist ali osebam iz 2. člena sklepa 2010/231/SZVP
neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali
izvažati oborožitev in drugo vojaško opremo vseh vrst, vključno
z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško
opremo ter rezervnimi deli in komponentami za navedeno, ne
glede na to, ali je tako blago po poreklu iz Evropske unije (v
nadaljnjem besedilu: EU).
(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja za:
(a) dobavo, prodajo ali posredovanje orožja in njemu
sorodnega materiala vseh vrst v zvezi z vojaško dejavnostjo,
izključno namenjenega podpori misiji Afriške unije v Somaliji
(AMISOM), da bi ga ta uporabljala, kakor je določeno v četrtem
odstavku RVSZN 1744 (2007), ali da bi ga izključno uporabljale
države in regionalne organizacije pri sprejemanju ukrepov v
skladu s šestim odstavkom RVSZN 1851 (2008) in desetim
odstavkom RVSZN 1846 (2008);
(b) dobavo, prodajo ali posredovanje orožja in njemu
sorodnega materiala vseh vrst, namenjenega izključno pomoči
pri razvoju institucij na varnostnem področju, kar je skladno s
političnim procesom, določenim v prvem, drugem in tretjem
odstavku RVSZN 1744 (2007), če Odbor za sankcije v petih
delovnih dneh od prejema ustreznega uradnega obvestila ne
sprejme odklonilne odločitve;
(c) dobavo ali prodajo nesmrtonosne vojaške opreme,
namenjene izključno človekoljubni ali zaščitni rabi, ali materiala,
namenjenega programom Evropske unije ali držav članic za
vzpostavitev institucij, ki se, vključno z varnostnim področjem,
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izvajajo v okviru mirovnega in spravnega procesa in jih je vna‑
prej odobril Odbor za sankcije, niti se ne uporablja za zaščitna
oblačila, vključno z neprebojnimi jopiči in vojaškimi čeladami,
ki jih osebje ZN, predstavniki medijev in delavci človekoljubnih
in razvojnih organizacij skupaj s pridruženim osebjem začasno
izvozijo v Somalijo izključno za osebno uporabo.
(2) Paravojaška oprema iz prejšnjega odstavka vključuje
zlasti:
(a) akustične naprave, ki jih proizvajalec ali dobavitelj
predstavlja kot primerne za obvladovanje nemirov, in njihove
posebej izdelane sestavne dele;
(b) ščite za uporabo v nemirih in policijske neprebojne
ščite ter njihove posebej izdelane sestavne dele;
(c) lisice, izdelane za omejevanje gibanja ljudi, katerih
največja skupna velikost, vključno z verigo, je pri merjenju od
zunanjega roba enega okova do zunanjega roba drugega v
zaklenjenem stanju od 240 mm do 280 mm;
(d) pasove za uporabo elektrošoka, izdelane za omejeva‑
nje gibanja ljudi z elektrošokom z največjo napetostjo prostega
teka 10 000 voltov;
(e) vodne topove in njihove posebej izdelane sestavne
dele;
(f) vozila za obvladovanje nemirov, posebej izdelana ali
prirejena tako, da jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja
protestnikov, in njihove v ta namen posebej izdelane ali prire‑
jene sestavne dele;
(g) pištole z električnim nabojem z največjo napetostjo
prostega teka 10 000 voltov;
(h) sestavne dele, posebej izdelane ali prirejene za preno‑
sne pripomočke, izdelane ali prirejene za obvladovanje nemirov
ali za samozaščito z uporabo elektrošoka (vključno s palicami
in ščiti za povzročanje elektrošoka, pištolami za omamljanje in
takimi z električnimi naboji);
(i) gumijevke, palice za obvladovanje nemirov in podobne
pripomočke za kazenski pregon;
(j) oklepne jopiče, vključno z neprebojnimi oblačili, nepre‑
bojno podlogo in zaščitnimi čeladami;
(k) biče;
(l) dele in dodatke, izdelane ali prirejene za uporabljanje
v opremi, našteti v točkah od i do k, ali z njo.
3. člen
(1) Vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj
se prepreči osebam iz 2. člena sklepa 2010/231/SZVP.
(2) Izjeme od ukrepov iz prejšnjega odstavka se lahko do‑
volijo, če Odbor za sankcije, ustanovljen v skladu z Resolucijo
Varnostnega sveta Združenih narodov 751 (1992) in razširjen
v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov
1844 (2008) (v nadaljnjem besedilu: odbor), za vsak primer po‑
sebej ugotovi, da je tako potovanje utemeljeno iz človekoljubnih
razlogov, vključno z verskimi dolžnostmi, ali če odbor sklene,
da bi izjema sicer pospešila uresničevanje cilja vzpostavljanja
miru in stabilnosti v regiji.
(3) O odobritvi izjem po tem členu v skladu s prejšnjim
odstavkom odloča ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
Z odobritvijo izjem ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve,
seznani tudi policijo. Obvestilo iz prejšnjega stavka mora vse‑
bovati seznam oseb, ki jim je bil dovoljen vstop na ozemlje
Republike Slovenije ali tranzit čezenj.
(4) Kadar se na podlagi drugega in tretjega odstavka tega
člena osebam iz prvega odstavka tega člena dovoli vstop na
ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj, se tako dovolje‑
nje omeji na namen, za katerega je bilo dano, in na osebe, na
katere se nanaša.
4. člen
(1) Skladno s prvim odstavkom 7. a člena uredbe
147/2003/ES in prvim odstavkom 16. člena uredbe 356/2010/EU
so v Republiki Sloveniji pristojni organi za njeno izvajanje:
– ministrstvo, pristojno za obrambo, v zvezi z 2. a členom
uredbe 147/2003/ES,
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– ministrstvo, pristojno za finance, v zvezi s 5. in 6. členom
uredbe 356/2010/EU in
– ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v zvezi z
9. členom uredbe 356/2010/EU.
(2) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, skladno z
drugim odstavkom 7. a člena uredbe 147/2003/ES in 16. členom
uredbe 356/2010/EU objavi seznam pristojnih organov s po‑
datki za stike na spletni strani, navedeni v prilogi k uredbi
147/2003/ES in prilogi II k uredbi 356/2010/EU.
III. KAZENSKE DOLOČBE
5. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v Somalijo
za uporabo v njej ali v njeno korist ali osebam in subjektom iz
2. člena sklepa 2010/231/SZVP neposredno ali posredno pro‑
daja, dobavlja, prenaša ali izvaža oborožitev in drugo vojaško
opremo vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vo‑
zili in opremo, paravojaško opremo ter rezervnimi in sestavnimi
deli za navedeno, ne glede na to, ali je tako blago po poreklu iz
EU (prvi odstavek 2. člena te uredbe).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz prej‑
šnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika,
če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznuje
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
(a) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu
v Somaliji ali za uporabo v tej državi ali osebam iz priloge I k
uredbi 356/2010/EU neposredno ali posredno zagotavlja teh‑
nično pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo s Skupnega se‑
znama vojaške opreme EU (UL C št. 69 z dne 18. 3. 2010, str.
19, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: skupni seznam) ter
z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga,
navedenega na skupnem seznamu (druga alineja 1. člena
uredbe 147/2003/ES in točka a prvega odstavka 8. člena
uredbe 356/2010/EU);
(b) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu
v Somaliji ali za uporabo v tej državi ali osebam iz priloge I
k uredbi 356/2010/EU neposredno ali posredno zagotavlja
financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo
s skupnega seznama ter vključuje zlasti subvencije, posojila in
izvozna kreditna zavarovanja v zvezi z nakupom, prenosom ali
izvozom teh izdelkov ali v zvezi z zagotavljanjem pripadajoče
tehnične pomoči (prva alineja 1. člena uredbe 147/2003/ES in
točka b prvega odstavka 8. člena uredbe 356/2010/EU);
(c) osebam iz priloge I k uredbi 356/2010/EU neposre‑
dno ali posredno zagotavlja investicijske storitve, povezane
z vojaškimi dejavnostmi ali z dobavo, prodajo, prenosom, iz‑
delavo, vzdrževanjem ali uporabo blaga in tehnologije s sku‑
pnega seznama (točka c prvega odstavka 8. člena uredbe
356/2010/EU);
(d) zavestno in naklepoma sodeluje pri dejavnostih, ka‑
terih namen ali učinek je obiti prepovedi iz točk a do d prvega
odstavka 2. člena ter točk a in b prvega odstavka 8. člena ured‑
be 356/2010/EU (2. člen uredbe 147/2003/ES in drugi odstavek
8. člena uredbe 356/2010/EU).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz prej‑
šnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika,
če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
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(3) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznuje
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
(a) ne zamrzne vseh sredstev in gospodarskih virov, ki
pripadajo osebam, subjektom ali organom iz priloge I k uredbi
356/2010/EU, so v njihovi lasti ali s katerimi razpolagajo (prvi
odstavek 2. člena uredbe 356/2010/EU);
(b) osebam, subjektom ali organom iz priloge I k uredbi
356/2010/EU neposredno ali posredno ali v njihovo korist da
na voljo sredstva ali gospodarske vire (drugi odstavek 2. člena
uredbe 356/2010/EU);
(c) zavestno in naklepoma sodeluje pri dejavnostih, ka‑
terih namen ali posledica je neposredno ali posredno izogiba‑
nje ukrepom iz prvega in drugega odstavka 2. člena uredbe
356/2010/EU (četrti odstavek 2. člena uredbe 356/2010/EU).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz prej‑
šnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika,
če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznuje
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez
poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in
poslovne skrivnosti:
(a) nemudoma ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli
k spoštovanju obveznosti iz uredbe 356/2010/EU, kakor je
npr. zamrznitev računov in zneskov v skladu z 2. členom ured‑
be 356/2010/EU, pristojnim organom, navedenim na spletnih
straneh iz priloge II k uredbi 356/2010/EU, če prebiva ali ima
sedež v Republiki Sloveniji, in neposredno ali prek teh pristojnih
organov Komisiji EU (točka a prvega odstavka 9. člena uredbe
356/2010/EU);
(b) ne sodeluje s pristojnimi organi, navedenimi na sple‑
tnih straneh iz priloge II k uredbi 356/2010/EU, pri vsakem
preverjanju takih podatkov (točka b prvega odstavka 9. člena
uredbe 356/2010/EU).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz prej‑
šnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika,
če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznuje
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
IV. NADZOR
9. člen
(1) Izvajanje določb te uredbe, uredbe 147/2003/ES in
uredbe 356/2010/EU v okviru svojih pooblastil iz zadev stvarne
pristojnosti organa nadzirajo pristojni inšpekcijski in carinski
organi, policija, pristojni nosilci javnih pooblastil. Če gre za vo‑
jaško orožje in vojaško opremo, opravljajo nadzor iz prejšnjega
stavka Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo in carinski
organi, če gre za civilno orožje, strelivo in gospodarska razstre‑
liva, pa Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve in
carinski organi.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka organi
odvzamejo predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za
prekršek ali so nastali v zvezi z njim.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb iz te uredbe, uredbe
147/2003/ES in uredbe 356/2010/EU organi iz prvega odstav‑
ka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za
zunanje zadeve.
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10. člen
(1) Z uveljavitvijo te uredbe preneha veljati Uredba o
ukrepih proti Somaliji (Uradni list RS, št. 11/03).
(2) Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-65/2010
Ljubljana, dne 25. novembra 2010
EVA 2010-1811-0202
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

5027.

Sklep o objavi Sprememb in dopolnitev
Prilog A in B k Evropskemu sporazumu o
mednarodnem cestnem prevozu nevarnega
blaga (ADR)

Na podlagi 58. člena Zakona o prevozu nevarnega bla‑
ga (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in
41/09) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o objavi Sprememb in dopolnitev Prilog A in B
k Evropskemu sporazumu o mednarodnem
cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR)
1. člen
S tem sklepom se objavijo Spremembe in dopolnitve Pri‑
log A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem
prevozu nevarnega blaga (Uradni list SFRJ – MP, št. 59/72), ki
so kot priloga sestavni del tega sklepa.
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije delno
prenaša Direktiva Komisije 2010/61/EU z dne 2. septembra
2010 o prvi prilagoditvi prilog k Direktivi 2008/68/ES Evropske‑
ga parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga
znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 233 z dne
3. 9. 2010, str. 27).
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00717-9/2010
Ljubljana, dne 25. novembra 2010
EVA 2010-1711-0038
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Priloga
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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRILOG A IN B K EVROPSKEMU SPORAZUMU O
MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU NEVARNEGA BLAGA (ADR)
Spremembe in dopolnitve 1. DELA
Poglavje 1.1
V 1.1.3.1 se v odstavku (d) besedilo "prevoze, ki jih opravljajo intervencijske službe ali se
izvajajo pod njihovim nadzorstvom, če je prevoz potreben zaradi odziva na nujni klic, še
posebej:" nadomesti s "prevoz, ki ga opravijo organi, pristojni za ukrepanje ob izrednih dogodkih
ali se prevoz opravi pod njihovim nadzorstvom, če je takšen prevoz potreben zaradi odziva na
izredni dogodek, še posebej:", v drugi alineji tega odstavka se pred besedo "varno" doda
"najbližje primerno", v odstavku (f) pa se črta "cistern in" ter "in cisterne".
V 1.1.3.2 se besedilo odstavka (f) spremeni tako, da se glasi:
"(f) plinov v živilih (razen UN 1950), vključno z gaziranimi pijačami,
(g)

plinov v žogah, namenjenih za uporabo pri športu, in

(h)

plinov v žarnicah, če so pakirane tako, da tovorek vzdrži izstrelne učinke ob
morebitnem razpoku žarnice.".

V 1.1.3.6.2 se besedilo
"S4 in
S14 do S21 poglavja 8.5," nadomesti z
"S4,
S14 do S21 in
S24 iz poglavja 8.5,".
V 1.1.3.6.3 se tabeli pri prevozni skupini 1 v drugi koloni besedilo "TOC in TFC" nadomesti s
"TOC a in TFC".
Poglavje 1.2
V 1.2.1 se spremenijo oziroma dopolnijo naslednji pomeni izrazov:
Pri pomenu izraza "prosilec" se besedilo "redne preizkuse in izredne preglede" nadomesti z
"redne preizkuse, vmesne preizkuse in izredne preglede",
Pri pomenu izraza "odobritev" se črta besedilo "Izraz "skozi katero ali v katero" izrecno izključuje
"nad", torej se zahteva o odobritvi/dovoljenju in obveščanju ne nanaša na državo, preko katere
se radioaktivna snov prevaža z letalom, če ni predviden postanek v tej državi.".
Pri pomenu izraza "baterijsko vozilo" se besedilo "plinov razreda 2" nadomesti s "plinov, kot so
določeni v 2.2.2.1.1,".
Pri pomenu izraza "večprekatni zabojnik za pline" se besedilo "plinov razreda 2" nadomesti s
"plinov, kot so določeni v 2.2.2.1.1".
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Pri pomenu izraza "EN" se besedilo "(CEN – 36, rue de Stassart. B-1050 Bruselj)" nadomesti s
"(CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruselj)".
Pomen izraza "plinska pločevinka" se spremeni tako, da se glasi:
""plinska pločevinka" – glej "majhna posoda za plin",".
Pri pomenu izraza "GHS" se besedo "drugič"
"ST/SG/AC.10/30/Rev.2" pa s "ST/SG/AC.10/30/Rev.3".

nadomesti

s

"tretjič",

besedilo

Pomen izraza "nakladalec" se spremeni tako, da se glasi:
""nakladalec" je vsako podjetje, ki:
(a)

naklada pakirano nevarno blago, majhne zabojnike ali premične
cisterne v ali na vozilo ali zabojnik ali

(b)

naklada zabojnik, MEGC, zabojnik za nepakirano blago, cisterno
zabojnik ali premično cisterno na vozilo,".

Pri pomenu izraza "Priročnik preizkusov in meril" se besedo "četrtič" nadomesti s "petič",
besedilo
"ST/SG/AC.10/11/Rev.4,
kot
je
bila
spremenjena
z
dokumentoma
ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.1 in ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.2", pa se nadomesti s
"ST/SG/AC.10/11/Rev.5".
Pri pomenu izraza "tlačna posoda" se za besedo "krioposode" doda ", sisteme za shranjevanje
kovinskega hidrida".
Pri pomenu izraza "vsebnik IBC" se pri pomenu za "popravljen IBC" besedi "proizvajalčevi
specifikaciji" nadomesti z "zasnovi vrste istega proizvajalca".
Pomen izraza "majhne posode za plin" se spremeni tako, da se glasi:
""majhna posoda za plin (plinska pločevinka)" je posoda, ki ni namenjena
ponovnemu polnjenju in ustreza bistvenim zahtevam iz 6.2.6 ter vsebuje plin ali
zmes plinov pod tlakom. Lahko ima zapiralo,".
Pri pomenu izraza "cisterna zabojnik" se besedilo "snovi razreda 2" nadomesti s "plinov, kot so
določeni v 2.2.2.1.1".
Pri pomenu izraza "premična cisterna" se besedilo "snovi razreda 2" nadomesti s "plinov, kot so
določeni v 2.2.2.1.1".
Pri pomenu izraza "Modalni predpisi ZN" se besedo "petnajsti" nadomesti s "šestnajsti",
besedilo "(ST/SG/AC.10/1/Rev.15)" pa s "(ST/SG/AC.10/1/Rev.16)".
Pri pomenu izraza "krioposoda" se na koncu obstoječega besedila vejica nadomesti z "(glej tudi
"odprta krioposoda"),".
V 1.2.1 se po abecednem redu na ustrezno mesto dodajo naslednji pomeni izrazov:
""tovorna prevozna enota" je vozilo, zabojnik, cisterna zabojnik, premična cisterna
ali MEGC,
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OPOMBA: Pomen izraza se nanaša samo na uporabo posebne določbe 302 iz
poglavij 3.3 in 5.5.",
""CIM" so Enotna pravila za pogodbo o mednarodnem železniškem prevozu blaga
(Dodatek B h Konvenciji o mednarodnem železniškem prometu (COTIF), z
dopolnili,",
""CMR" je Konvencija o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (Ženeva, 19.
maj 1956), z dopolnili,",
""prevozno sredstvo" je pri prevozu po cesti ali železnici, vozilo ali vagon,",
""gorivna celica" je elektrokemična naprava, ki pretvarja kemijsko energijo goriva v
električno energijo, toploto in reakcijske produkte,",
""motor na gorivno celico" je naprava za pogon opreme in je sestavljena iz gorivne
celice in posode z gorivom, ki je lahko vgrajena v gorivno celico ali pa ločena od nje,
ter vseh dodatkov, potrebnih za delovanje njenih funkcij,",
""shranjevalni sistem za kovinski hidrid" je posamezni kompletni shranjevalni sistem
za vodik, ki vključuje posodo, kovinski hidrid, napravo za razbremenitev tlaka,
zaporni ventil, delovno opremo in notranje sestavine ter se uporablja samo za
prevoz vodika,",
""odprta krioposoda" je premična, termično izolirana posoda za globoko ohlajene
utekočinjene pline, ki vzdržuje globoko ohlajeni utekočinjeni plin pri atmosferskem
tlaku s stalnim odzračevanjem,",
""predelana velika embalaža" je velika embalaža iz kovine ali toge plastike, ki je:
(a)

izdelana kot UN vrsta iz vrste, ki ne ustreza oznaki UN, ali

(b)

spremenjena iz enega UN vzorca vrste v drug UN vzorec vrste.

Za predelano veliko embalažo veljajo enake zahteve ADR kot za novo veliko
embalažo iste vrste (glej tudi pomen izraza "vzorec vrste" v 6.6.5.1.2),",
""ponovno uporabljena velika embalaža" je velika embalaža, ki se bo uporabila za
ponovno polnjenje potem, ko se s pregledom ugotovi, da nima pomanjkljivosti,
zaradi katerih bi bila okrnjena njena zmožnost za prestajanje zmogljivostnih
preizkusov. Pojem vključuje embalažo, ki se ponovno polni z istimi ali podobnimi
združljivimi sestavinami, ki se prevažajo znotraj distribucijskih verig pod nadzorom
dobavitelja izdelka,",
""skozi ali v" pri prevozu snovi razreda 7 pomeni prevoz skozi ali v države, v katere
se vozi pošiljka, vendar izrecno izključuje države, "preko" katerih se pošiljka prevaža
po zračni poti, če ni predvidenih postankov v teh državah,",
""razkladalec" je vsako podjetje, ki:
(a) odstrani zabojnik, zabojnik za nepakirano blago, MEGC, cisterno zabojnik ali
premično cisterno z vozila
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(b) razloži pakirano nevarno blago, majhne zabojnike ali premične cisterne iz ali z
vozila ali zabojnika ali
(c)

izprazni nevarno blago iz cisterne (vozila cisterne, zamenljive cisterne,
premične cisterne ali cisterne zabojnika), baterijskega vozila, MEMU, MEGC ali
z vozila, velikega zabojnika ali majhnega zabojnika za prevoz v razsutem
stanju ali iz zabojnika za nepakirano blago,".

Poglavje 1.3
V 1.3.1 se v prvem stavku besedilo "se morajo udeležiti usposabljanja, ki ustreza njihovim
odgovornostim in dolžnostim v delovnem procesu" nadomesti z "morajo biti usposobljeni glede
na njihove odgovornosti in dolžnosti v delovnem procesu pri prevozu blaga" in doda nov drugi
stavek, ki se glasi "Zaposleni morajo biti usposobljeni v skladu z 1.3.2, in sicer pred prevzemom
odgovornosti, naloge, za katere še niso bili usposobljeni, pa smejo opravljati samo pod
neposrednim nadzorstvom usposobljene osebe."
V 1.3.2.2 se besedilo "se morajo podrobno usposobiti"
nadomesti z "morajo biti podrobno
usposobljeni", besedilo "mora usposabljanje zaposlenih vključevati tudi seznanjanje s predpisi"
pa z "morajo zaposleni poznati predpise".
V 1.3.2.3 se besedilo "na usposabljanju spoznati" nadomesti z "biti usposobljeni za
prepoznavo", besedilo "možnosti poškodb kot posledice" s "seznanjeni z možnostjo poškodb kot
posledico", besedo "zaposlenih" pa z "zaposlene".
1.3.2.4 se spremeni tako, da se glasi:
"1.3.2.4
Za osebe, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga, mora biti zagotovljeno
redno obnovitveno usposabljanje, ki mora obsegati predvsem spremembe
predpisov.".
1.3.3 se spremeni tako, da se glasi:
1.3.3
Dokumentacija
Podrobnosti o usposabljanjih v skladu s tem poglavjem mora imeti delodajalec,
na zahtevo pa jih mora dati na razpolago zaposlenemu ali pristojnemu organu.
Delodajalec jih mora hraniti toliko časa, kot to določi pristojni organ. Pred
začetkom opravljanja novih nalog mora biti za zaposlenega preverjeno ali je
ustrezno usposobljen.".
Poglavje 1.4
V 1.4.2 se doda nova opomba, ki se glasi:
"OPOMBA 1:
Več udeležencev, za katere so v tem razdelku predpisane
dolžnosti v zvezi z varnostjo, je lahko v enem samem podjetju. Lahko pa se
izvajajo dejavnosti in s tem povezane dolžnosti v zvezi z varnostjo, predpisane
za posameznega udeleženca, v več podjetjih.",
dosedanja opomba pa se preštevilči in postane "OPOMBA 2".
1.4.2.2.1 (b) se spremeni tako, da se glasi:

V 1.4.2 se doda nova opomba, ki se glasi:
"OPOMBA 1:
Več udeležencev, za katere so v tem razdelku predpisane
dolžnosti v zvezi z varnostjo, je lahko v enem samem podjetju. Lahko pa se
izvajajo dejavnosti in s tem povezane dolžnosti v zvezi z varnostjo, predpisane
za posameznega udeleženca, v več podjetjih.",
Uradni
list Republike
Slovenije
dosedanja
opomba
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1.4.2.2.1 (b) se spremeni tako, da se glasi:
"(b)

preveriti, ali je pošiljatelj pred prevozom priskrbel vse v ADR predpisane podatke
o nevarnem blagu, ki se bo prevažalo, in če se predpisana dokumentacija nahaja
v prevozni enoti. Če se namesto papirne dokumentacije uporablja tehnologija
elektronske obdelave podatkov (EDP) ali elektronske izmenjave podatkov (EDI),
pa mora preveriti, če so med prevozom podatki dostopni na način, ki je najmanj
enakovreden papirni dokumentaciji,".

1.4.2.3 se spremeni tako, da se glasi:
"1.4.2.3
Prejemnik
1.4.2.3.1

Prejemnik ne sme zavlačevati prevzema nevarnega blaga, razen če obstajajo
nujni razlogi, po razkladanju pa mora preveriti, ali so spoštovane vse zahteve, ki
jih za prejemnika predpisuje ADR.

1.4.2.3.2

Če se ob preverjanju zabojnika ugotovi, da niso upoštevane določbe ADR, ga
lahko prejemnik vrne prevozniku šele po odpravi nepravilnosti.

1.4.2.3.3

Če prejemnik opravlja dolžnosti drugih udeležencev (razkladalca, čistilca,
dekontaminatorja, ipd.), mora z ustreznimi ukrepi zagotoviti izpolnjevanje določb
iz 1.4.2.3.1 in 1.4.2.3.2 ADR.".

Doda se 1.4.3.6, ki se glasi:
"1.4.3.6
(Rezervirano)".
Doda se 1.4.3.7, ki se glasi:
"1.4.3.7
Razkladalec
OPOMBA: V tem podrazdelku pomeni razkladanje odstranitev, razlaganje in
praznjenje, kot je navedeno pri razlagi pomena izraza za razkladalca v 1.2.1.
1.4.3.7.1

Razkladalec ima glede na določbe iz 1.4.1 predvsem naslednje dolžnosti:
(a)

s primerjavo ustreznih podatkov v prevozni listini in podatkov na tovorku,
zabojniku, cisterni, MEMU, MEGC ali vozilu zagotoviti, da je razloženo
pravo blago,

(b)

pred in med razkladanjem mora preveriti, ali so tovorki, cisterna, vozilo ali
zabojnik tako poškodovani, da bi bil lahko ogrožen postopek razkladanja. V
tem primeru je treba še pred razkladanjem zagotoviti izvedbo ustreznih
ukrepov,

(c)

upoštevati mora vse zahteve predpisov, ki se nanašajo na razkladanje,

(d)

neposredno po razložitvi cisterne, vozila ali zabojnika mora:

(e)

(i)

odstraniti vse ostanke nevarnega blaga, ki so se med postopkom
razkladanja nanesli na zunanjost cisterne, vozila ali zabojnika in

(ii)

zagotoviti, da so zaprti vsi ventili in odprtine za pregledovanje,

preveriti, ali je bilo opravljeno predpisano čiščenje in dekontaminacija vozil
ali zabojnikov in
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preveriti, ali so potem, ko so bili zabojniki popolnoma razloženi, očiščeni in
dekontaminirani, z njih odstranjene oznake za nevarnost, ki so določene v
poglavju 5.3.

Če razkladalec uporablja usluge drugih udeležencev (čistilca, dekontaminatorja,
ipd.), mora z ustreznimi ukrepi zagotoviti, da so upoštevane določbe ADR.".
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Poglavje 1.6
V 1.6.1.1 se številka "2009" nadomesti z "2011" in "2008" z "2010".
1.6.1.2 se spremeni tako, da se glasi:
"1.6.1.2
(Črtano)".
V 1.6.1.8 se na koncu dosedanjega besedila pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se
glasi "če so izpolnjene določbe iz 5.3.2.2.1 in 5.3.2.2.2, po katerih morajo tabla, številke in črke
ostati pritrjene, ne glede na obrnjenost vozila.".
1.6.1.12 se spremeni tako, da se glasi:
1.6.1.12
(Črtano)".
1.6.1.13 se spremeni tako, da se glasi:
"1.6.1.13
(Črtano)".
1.6.1.14 se spremeni tako, da se glasi:
"1.6.1.14
IBC, izdelani pred 1. januarjem 2011 in v skladu z zasnovo vrste, na kateri ni bil
opravljen vibracijski preizkus iz 6.5.6.13 ali za katero se ni zahtevalo
izpolnjevanje meril iz 6.5.6.9.5 (d) v času, ko se je opravil preizkus s padcem, se
smejo še naprej uporabljati.".
1.6.1.17 se spremeni tako, da se glasi:
"1.6.1.17
(Črtano)".
1.6.1.18 se spremeni tako, da se glasi:
"1.6.1.18
(Črtano)".
Dodajo se novi odstavki 1.6.1.19 do 1.6.1.22, ki se glasijo:
"1.6.1.19
Določbe iz 2.2.9.1.10.3 in 2.2.9.1.10.4, ki se nanašajo na razvrščanje okolju
nevarnih snovi, veljavne do 31. decembra 2010, se lahko uporabljajo do 31.
decembra 2013.
1.6.1.20

Ne glede na določbe poglavja 3.4, veljavne od 1. januarja 2011, se lahko
nevarno blago, pakirano v omejenih količinah, razen blaga z oznako "0" v koloni
(7a) tabele A v poglavju 3.2, prevaža do 30. junija 2015, če so izpolnjene določbe
iz poglavja 3.4, veljavne do 31. decembra 2010. Vendar pa se v tem primeru
lahko od 1. januarja 2011 uporabljajo določbe iz 3.4.12 do 3.4.15, veljavne od 1.
januarja 2011. Za izvajanje določb zadnjega stavka iz odstavka 3.4.13 (b) se
lahko v primeru, da je prevažani zabojnik označen z oznako po določbah iz
3.4.12, veljavnih do 31. decembra 2010, prevozno enoto označi z oznako po
določbah iz 3.4.15, veljavnih od 1. januarja 2011.

1.6.1.21

Države pogodbenice lahko še do 31. decembra 2012 izdajajo certifikate o
usposabljanju voznikov, ki ustrezajo vzorcu, veljavnem do 31. decembra 2010,
namesto certifikatov, ki ustrezajo vzorcu iz 8.2.2.8.5. Izdani certifikati se lahko
uporabljajo do izteka njihove petletne veljavnosti.

1.6.1.22

Notranje posode sestavljenih IBC, izdelanih pred 1. julijem 2011 in označenih v
skladu z zahtevami iz 6.5.2.2.4, veljavnimi do 31. decembra 2010, se smejo še
naprej uporabljati.".
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V 1.6.2.5 se besedo "uporabljajo." nadomesti z "uporabljajo, razen če uporaba ni omejena z
drugo prehodno določbo.".
Dodajo se novi odstavki 1.6.2.8 do 1.6.2.11, ki se glasijo:
"1.6.2.8
Odobritve za tlačne posode, izdane pred 1. julijem 2011, se morajo preveriti in
uskladiti z določbami iz 1.8.7.2.4 pred 1. januarjem 2013.
1.6.2.9

Določbe posebnega pogoja pakiranja v iz navodila za pakiranje P200 (10) iz
4.1.4.1, veljavne do 31. decembra 2010, smejo države pogodbenice ADR
uporabljati za jeklenke, izdelane pred 1. januarjem 2015.

1.6.2.10

Varjene jeklenke, prirejene za ponovno polnjenje, namenjene za prevoz plinov z
UN št. 1011, 1075, 1965, 1969 ali 1978, za katere je bil odobren 15-letni interval
za redne preglede v skladu s posebnim pogojem pakiranja v iz navodila za
pakiranje P200 (10) iz 4.1.4.1, kot so ga do 31. decembra 2010 uporabljali
pristojni organi države (držav) prevoza, se lahko še naprej redno pregledujejo v
skladu s temi določbami.

1.6.2.11

Državam pogodbenicam ni treba uporabljati določb iz 1.8.6, 1.8.7 ali 1.8.8 pri
ocenjevanju skladnosti plinskih pločevink pred 1. januarjem 2013. V tem primeru
se sme plinske pločevinke, izdelane in pripravljene za prevoz pred 1. januarjem
2013, še vedno prevažati tudi po tem datumu, če so izpolnjene vse druge, zanje
veljavne določbe ADR.".

V 1.6.3.18 se na koncu dosedanjega besedila pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se
glasi "če je bila izvedena uvrstitev v ustrezni kod cisterne.".
Odstavki 1.6.3.36 do 1.6.3.39 se spremenijo tako, da se glasijo:
"1.6.3.36
Pritrjene cisterne (vozila cisterne) za prevoz utekočinjenih nestrupenih vnetljivih
plinov, izdelane pred 1. julijem 2011, ki so opremljene z nepovratnim ventilom
namesto notranjih zapornih ventilov in ne ustrezajo zahtevam iz 6.8.3.2.3, se
lahko še uporabljajo.
1.6.3.37

Tipske odobritve za pritrjene cisterne (vozila cisterne), zamenljive cisterne in
baterijska vozila, izdane pred 1. julijem 2011, se morajo preveriti in uskladiti z
določbami iz 1.8.7.2.4 ali 6.8.2.3.3 pred 1. januarjem 2013.

1.6.3.38

Pritrjene cisterne (vozila cisterne), zamenljive cisterne in baterijska vozila,
zasnovana in izdelana po standardih, veljavnih v času njihove izdelave (glej
6.8.2.6 in 6.8.3.6) v skladu s tedaj veljavnimi določbami ADR, se lahko še
uporabljajo, razen če uporaba ni omejena z drugo prehodno določbo.

1.6.3.39

Pritrjene cisterne (vozila cisterne) in zamenljive cisterne, izdelane pred 1. julijem
2011 v skladu z zahtevami iz 6.8.2.2.3, veljavnimi do 31. decembra 2010 in ne
ustrezajo zahtevam iz tretjega odstavka 6.8.2.2.3, ki se nanašajo na položaj
lovilca plamena ali varovalo proti vdoru plamena, se lahko še uporabljajo.".

Doda se odstavek 1.6.3.40, ki se glasi:

uporabljajo, razen če uporaba ni omejena z drugo prehodno določbo.
1.6.3.39

Pritrjene cisterne (vozila cisterne) in zamenljive cisterne, izdelane pred 1. julijem
2011 v skladu z zahtevami iz 6.8.2.2.3, veljavnimi do 31. decembra 2010 in ne
ustrezajo zahtevam iz tretjega odstavka 6.8.2.2.3, ki se nanašajo na položaj
Uradni list Republike
Slovenije
/ 3. še
12.uporabljajo.".
2010 / Stran 15067
lovilca
plamena ali varovalo proti vdoru plamena,Št.se97lahko
Doda se odstavek 1.6.3.40, ki se glasi:
"1.6.3.40

Pri snoveh, strupenih pri vdihavanju z UN št. 1092, 1238, 1239, 1244, 1251,
1510, 1580, 1810, 1834, 1838, 2474, 2486, 2668, 3381, 3383, 3385, 3387 in
3389 se kod cisterne, določen v koloni (12) tabele A v poglavju 3.2, veljaven do
31. decembra 2010, lahko še uporablja do 31. decembra 2016, in sicer za
pritrjene cisterne (vozila cisterne) in zamenljive cisterne, izdelane pred 1. julijem
2011.".

Dosedanji odstavek 1.6.3.40 se preštevilči in postane odstavek 1.6.3.50.
V 1.6.4.12 se za dosedanjim besedilom doda nov odstavek, ki se glasi:
"Kljub temu pa morajo biti označene z ustreznim kodom cisterne in, če se
uporabljajo, z ustreznimi alfanumeričnimi kodi iz posebnih določb TC in TE v
skladu s 6.8.4.".
Dodajo se novi odstavki 1.6.4.35 do 1.6.4.41, ki se glasijo:
"1.6.4.35
Tipske odobritve za pritrjene cisterne in MEGC, izdane pred 1. julijem 2011, se
morajo pregledati in uskladiti z zahtevami iz 1.8.7.2.4 ali 6.8.2.3.3 pred 1.
januarjem 2013.
1.6.4.36

Pri snoveh, ki imajo v koloni (11) tabele A v poglavju 3.2 navedbo TP37, se
navodilo o premični cisterni, predpisano z ADR, veljavnim 31. decembra 2010,
lahko uporablja še do 31. decembra 2016.

1.6.4.37

Premične cisterne in MEGC, izdelane pred 1. januarjem 2012, ki so označene v
skladu z ustreznimi zahtevami iz 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 ali 6.7.5.13.1,
veljavnimi do 31. decembra 2010, se lahko še uporabljajo, če ustrezajo vsem
drugim zanje veljavnim zahtevam ADR, ki se uporabljajo od 1. januarja 2011,
vključno z zahtevo iz 6.7.2.20.1 (g) za označevanje s simbolom "S" na ploščici,
če je cisterna ali prekat razdeljen z valovnimi pregradami v razdelke s
prostornino do 7.500 litrov (če določba zanje velja). Če je bila cisterna ali prekat
že razdeljena z valovnimi pregradami v razdelke s prostornino do 7.500 litrov
pred 1. januarjem 2012, prostornine cisterne oziroma prekata ni treba
dopolnjevati z oznako "S", dokler ni opravljen naslednji redni pregled ali preizkus
v skladu z zahtevami iz 6.7.2.19.5.

1.6.4.38

Premičnih cistern, izdelanih pred 1. januarjem 2014, do naslednjega rednega
pregleda ali preizkusa ni treba označevati z navodili o premični cisterni, kot je
določeno v 6.7.2.20.2, 6.7.3.16.2 in 6.7.4.15.2.

1.6.4.39

Cisterne zabojniki in MEGC, zasnovani in izdelani po standardih, veljavnih v času
njihove izdelave (glej 6.8.2.6 in 6.8.3.6) v skladu s tedaj veljavnimi zahtevami
ADR, se lahko še uporabljajo, razen če uporaba ni omejena z drugo prehodno
določbo.

1.6.4.40

Cisterne zabojniki, izdelani pred 1. julijem 2011 v skladu z zahtevami iz 6.8.2.2.3,
veljavnimi do 31. decembra 2010 in ne ustrezajo zahtevam iz tretjega odstavka
6.8.2.2.3, ki se nanašajo na položaj lovilca plamena ali varovalo proti vdoru
plamena, se lahko še uporabljajo.
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Pri snoveh, strupenih pri vdihavanju z UN št. 1092, 1238, 1239, 1244, 1251,
1510, 1580, 1810, 1834, 1838, 2474, 2486, 2668, 3381, 3383, 3385, 3387 in
3389, se kod cisterne, določen v koloni (12) tabele A v poglavju 3.2, veljaven do
31. decembra 2010, lahko še uporablja do 31. decembra 2016, in sicer za
cisterne zabojnike, izdelane pred 1. julijem 2011.".

V 1.6.5.4 se besedilo "2008, se lahko uporabljajo do 31. marca 2010" nadomesti z "2010, se
lahko uporabljajo do 31. marca 2012".
V 1.6.5.11 se besedilo "pred 1. januarjem 2009" nadomesti s "pred 1. julijem 2009".
Dodata se nova odstavka 1.6.5.12 in 1.6.5.13, ki se glasita:
"1.6.5.12
EX/III in FL vozila, registrirana ali dana v uporabo pred 1. aprilom 2012, katerih
električni priključki ne ustrezajo zahtevam iz 9.2.2.6.3, so pa v skladu z
zahtevami, veljavnimi do 31. decembra 2010, se lahko še uporabljajo.
1.6.5.13

Priklopniki, prvič registrirani (ali dani v uporabo, če registracija ni obvezna) pred
1. julijem 1995, ki imajo protiblokirni zavorni sistem v skladu s Pravilnikom ECE
št.13 z dopolnitvami serije 06, ki ne ustrezajo tehničnim zahtevam za kategorijo A
protiblokirnih zavornih sistemov, se lahko še uporabljajo.".

Poglavje 1.7
V 1.7.1.1 se številko "2005" nadomesti z "2009" (dvakrat), zadnji stavek pa se spremeni tako,
da se glasi "Pojasnila predpisov so v "Svetovalnem gradivu za IAEA predpise za varen prevoz
radioaktivnih snovi (izdaja 2005)", Zbirki varnostnih standardov št. TS-G-1.1 (Rev.1), IAEA,
Dunaj (2008).".
V 1.7.1.2 se prvi stavek spremeni tako, da se glasi "Namen določb ADR je določitev zahtev, ki
morajo biti izpolnjene, da se zagotovi varnost in zaščiti ljudi, stvari in okolje pred učinki sevanja
med prevozom radioaktivnih snovi.".
V 1.7.1.3 se besedilo "Za standardne prevozne pogoje po ADR se uporabljajo naslednje tri
splošne stopenjske omejitve:" nadomesti z "Za standardne prevozne pogoje po ADR se
uporablja stopenjska metoda, ki je opisana z naslednjimi tremi stopnjami:".
1.7.1.5 se spremeni tako, da se glasi:
"1.7.1.5
Posebne določbe za prevoz izvzetih tovorkov
1.7.1.5.1

Za izvzete tovorke, ki lahko vsebujejo radioaktivno snov v omejenih količinah,
instrumente, proizvedene izdelke in prazno embalažo, kot so določeni v
2.2.7.2.4.1, veljajo samo naslednje določbe iz 5. do 7. dela:
(a)

ustrezne določbe iz 5.1.2, 5.1.3.2, 5.1.4, 5.1.5.4, 5.2.1.9 in 7.5.11 CV33
(5.2),

(b)

zahteve za izvzete tovorke iz 6.4.4 in

(c)

če izvzeti paket vsebuje cepljivo snov: ena od izjem za cepljive snovi, kot je
določeno v 2.2.7.2.3.5, in zahteve iz 6.4.7.2.
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Za izvzete tovorke veljajo ustrezne določbe iz vseh drugih delov ADR.".

V 1.7.2.3 se besedilo "in 1.7.2.4 do 1.7.2.5" nadomesti z ", 1.7.2.4, 1.7.2.5 in 7.5.11 CV33
(1.1)".
V 1.7.2.5 se besedilo "se morajo udeležiti ustreznega usposabljanja o zaščiti pred sevanjem in
preventivnih ukrepih" nadomesti z "morajo biti ustrezno usposobljeni glede zaščite pred
sevanjem in za spoštovanje preventivnih ukrepov".
Poglavje 1.8
V 1.8.3.2 (a) se številko "1.7.1.4" nadomesti z "1.1.3.6, 1.7.1.4".
1.8.3.17 se spremeni tako, da se glasi:
1.8.3.17
(Črtano)
1.8.6 se spremeni tako, da se glasi:
"1.8.6
Upravni nadzor za uporabo ocen skladnosti, rednih pregledov, vmesnih
pregledov in izrednih pregledov, opisanih 1.8.7
1.8.6.1

Odobritev inšpekcijskih organov
Pristojni organ lahko pooblasti inšpekcijske organe za ocenjevanje skladnosti,
redne preglede, vmesne preglede, izredne preglede in nadzor notranjih
nadzornih služb, kot je navedeno v 1.8.7.

1.8.6.2

Operativne dolžnosti pristojnega organa, njegovega pooblaščenca ali
inšpekcijskega organa

1.8.6.2.1

Pristojni organ, njegov pooblaščenec ali inšpekcijski organ morajo opravljati
ocene skladnosti, redne preglede, vmesne preglede in izredne preglede na
sorazmeren način in se izogibati nepotrebnim obremenitvam. Pri izvajanju svojih
dejavnosti morajo pristojni organ, njegov pooblaščenec ali inšpekcijski organ
upoštevati velikost, sektor in strukturo vključenih podjetij, relativno kompleksnost
tehnologije in serijski način proizvodnje.

1.8.6.2.2

Vseeno pa morajo biti pristojni organ, njegov pooblaščenec ali inšpekcijski organ
tako strogi in zahtevni, da se zagotovi skladnost premične tlačne opreme z
določbami iz 4. oziroma 6. dela.

1.8.6.2.3

Če pristojni organ, njegov pooblaščenec ali inšpekcijski organ ugotovi, da
proizvajalec ni spoštoval zahtev, določenih v 4. ali 6. delu, mora zahtevati, da
proizvajalec izvede ustrezne korektivne ukrepe in ne sme izdati nobenega
certifikata o odobritvi vrste ali certifikata o skladnosti.

1.8.6.3

Obveznost obveščanja
Države pogodbenice ADR morajo javno objaviti svoje nacionalne postopke za
ocenjevanje, imenovanje in nadzorovanje inšpekcijskih organov ter vse
spremembe teh podatkov.

1.8.6.4

Prenos inšpekcijskih nalog

1.8.6.3

Obveznost obveščanja

Države pogodbenice ADR morajo javno objaviti svoje nacionalne postopke za
ocenjevanje, imenovanje in nadzorovanje inšpekcijskih organov ter vse
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teh podatkov.
1.8.6.4

Prenos inšpekcijskih nalog
OPOMBA: Odstavek 1.8.6.4 ne vključuje notranjih inšpekcijskih služb po
določbah iz 1.8.7.6.

1.8.6.4.1

Če inšpekcijski organ uporablja storitve druge organizacije (tj. podpogodbenika,
podružnice) za izvajanje določenih nalog, povezanih z ocenjevanjem skladnosti,
rednimi pregledi, vmesnimi pregledi ali izrednimi pregledi, mora biti organizacija
vključena v akreditacijo inšpekcijskega organa ali pa mora biti posebej
akreditirana. Inšpekcijski organ mora zagotoviti, da organizacija izvaja zahteve,
določene za prenesene naloge, enako strokovno in varno, kot je predpisano za
inšpekcijske organe (glej 1.8.6.8). Inšpekcijski organ jo mora nadzorovati,
pristojnemu organu pa mora posredovati informacijo o teh dogovorih.

1.8.6.4.2

Inšpekcijski organ mora prevzeti popolno odgovornost za naloge, ki jih opravljajo
navedene organizacije, ne glede na to, kje so bile opravljene.

1.8.6.4.3

Inšpekcijski organ s pooblastilom ne sme prenesti opravljanja vseh nalog
ocenjevanja skladnosti, rednih pregledov, vmesnih pregledov in izrednih
pregledov. Inšpekcijski organ mora vedno opraviti vsaj ocenjevanje in izdati
certifikat.

1.8.6.4.4

Dejavnost se lahko prenese samo s soglasjem prosilca.

1.8.6.4.5

Inšpekcijski organ mora za potrebe pristojnega organa hraniti ustrezne
dokumente o presoji kvalifikacij in delu, ki so ga opravile navedene organizacije.

1.8.6.5

Obveznost inšpekcijskih organov glede obveščanja
Vsak inšpekcijski organ mora obvestiti pristojni organ, ki ga je odobril, o:
(a)

vsaki zavrnitvi, omejitvi, začasnem preklicu ali preklicu certifikata o tipski
odobritvi, razen v primeru uporabe določb iz 1.8.7.2.4,

(b)

vsaki(vseh) okoliščini(ah), ki vpliva(jo) na obseg in pogoje odobritve, ki jo je
podelil pristojni organ,

(c)

vsakem zaprosilu za informacije o opravljenih dejavnostih pri ocenjevanju
skladnosti, ki ga je posredoval pristojni organ, ki preverja spoštovanje
določb iz 1.8.1 ali 1.8.6.6,

(d)

(na zahtevo) o opravljenih dejavnostih pri ocenjevanju skladnosti v okviru
obsega odobritve in o vsaki drugi opravljeni dejavnosti, vključno s
prenosom nalog.

1.8.6.6

Pristojni organ mora zagotoviti nadzor inšpekcijskih organov in preklicati ali
omejiti pooblastilo, če ugotovi, da pooblaščeni organ ne izpolnjuje več pogojev iz
pooblastila in zahtev iz 1.8.6.8, ali če ne ravna po postopkih, določenih v ADR.

1.8.6.7

Pristojni organ mora ob preklicu ali omejitvi pooblastila inšpekcijskega organa, ali
če inšpekcijski organ preneha opravljati dejavnost, z ustreznimi postopki
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zagotoviti, da zadeve obdela drug inšpekcijski organ, ali omogočiti razpolaganje s
temi zadevami.
1.8.6.8

Inšpekcijski organ mora:
(a)

imeti strokovnjake, ki so vključeni v ustrezno organizacijsko strukturo, so
usposobljeni, izurjeni in kompetentni ter zmožni zadovoljivo opravljati svoje
tehnične naloge,

(b)

imeti dostop do primernih in ustreznih pripomočkov in opreme,

(c)

delovati nepristransko in brez vsakršnih vplivov, ki bi onemogočali takšno
delovanje,

(d)

zagotavljati varovanje zaupnih podatkov o poslovnih in lastninskih
aktivnostih proizvajalca in drugih organov,

(e)

ohranjati jasno razmejitev med dejanskimi funkcijami inšpekcijskega organa
in drugimi funkcijami, ki s tem niso povezane,

(f)

imeti dokumentiran sistem kakovosti,

(g)

zagotavljati izvajanje preizkusov in pregledov, kot so predpisani v
ustreznem standardu in v ADR in

(h)

vzdrževati učinkovit in ustrezen sistem poročil in zapisnikov po določbah iz
razdelka 1.8.7 in 1.8.8.

Poleg tega mora biti inšpekcijski organ akreditiran po standardu EN ISO/IEC
17020:2004, kot je določeno v 6.2.2.10, 6.2.3.6 ter v določbah TA4 in TT9 iz
6.8.4.
Inšpekcijskemu organu, ki na novo začenja z opravljanjem dejavnosti, se lahko
izda začasno pooblastilo. Pristojni organ pred začasno pooblastitvijo preveri, ali
inšpekcijski organ izpolnjuje zahteve standarda EN ISO/IEC 17020:2004.
Inšpekcijski organ mora pridobiti akreditacijo v prvem letu opravljanja dejavnosti,
da se mu lahko dovoli nadaljnje opravljanje dejavnosti.".
V 1.8.7.1.1 se v prvem stavku črta besedilo "tabelo iz".
V 1.8.7.1.2 (c) se besedilo "redni preizkus in" nadomesti z "redni preizkus, vmesni preizkus in".
Dodata se nova odstavka 1.8.7.1.5 in 1.8.7.1.6, ki se glasita:
"1.8.7.1.5
Certifikate o odobritvi zasnove vrste in certifikate o skladnosti, skupaj s tehnično
dokumentacijo, morajo proizvajalec ali prosilec za tipsko odobritev, če ta ni
proizvajalec, ter inšpekcijski organ, ki je izdal potrdilo, hraniti najmanj 20 let od
datuma zadnje proizvodnje izdelkov enake vrste.
1.8.7.1.6

Če proizvajalec ali lastnik namerava prekiniti z dejavnostjo, mora dokumentacijo
poslati pristojnemu organu. Pristojni organ mora hraniti dokumentacijo do izteka
obdobja, navedenega v 1.8.7.1.5.".
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1.8.7.2 se spremeni tako, da se glasi:
"1.8.7.2
Tipska odobritev
Tipska odobritev dovoljuje izdelavo tlačnih posod, cistern, baterijskih vozil ali
MEGC v času veljavnosti odobritve.".
1.8.7.2.3 se spremeni tako, da se glasi:
"1.8.7.2.3
Če vzorec ustreza vsem, zanj veljavnim določbam, mora pristojni organ, njegov
pooblaščenec ali inšpekcijski organ izdati prosilcu certifikat o tipski odobritvi.
Certifikat mora vsebovati:
(a)

ime in naslov izdajatelja,

(b)

ime in naslov proizvajalca in prosilca, če prosilec ni proizvajalec,

(c)

navedbo verzije ADR in standardov, uporabljenih pri preizkusu vzorca,

(d)

kakršne koli zahteve, ki izvirajo iz pregleda,

(e)

potrebne podatke za identifikacijo tipa in spremembe, kot je določeno v
ustreznem standardu,

(f)

sklic na poročilo(a) o pregledu(ih) vzorca in

(g)

najdaljši rok veljavnosti odobritve tipa.

Seznam bistvenih delov tehnične dokumentacije mora biti priložen certifikatu (glej
1.8.7.7.1).".
Doda se odstavek 1.8.7.2.4, ki se glasi:
"1.8.7.2.4
Tipska odobritev sme biti veljavna največ deset let. Če se v tem obdobju
spremenijo ustrezne tehnične zahteve ADR (vključno s standardi, na katere se
sklicuje certifikat) v tolikšnem obsegu, da odobreni tip ni več v skladu z njimi,
mora ustrezni organ, ki je izdal tipsko odobritev, preklicati odobritev in o tem
obvestiti imetnika tipske odobritve.
OPOMBA: Za skrajni datum ukinitve obstoječih tipskih odobritev glej kolono (5) v
tabelah v 6.2.4 in 6.8.2.6 oziroma 6.8.3.6.
Če je tipska odobritev potekla ali je bila preklicana, proizvodnja tlačnih posod,
cistern, baterijskih vozil ali MEGC po tej tipski odobritvi ni več dovoljena.
V takšnem primeru določbe o uporabi, rednih pregledih in vmesnih pregledih
tlačnih posod, cistern, baterijskih vozil in MEGC, navedene v tipski odobritvi, ki je
potekla ali je bila preklicana, še vedno veljajo za tlačne posode, cisterne,
baterijska vozila ali MEGC, izdelane pred iztekom ali preklicem, če je njihova
nadaljnja uporaba še dovoljena.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

97 / 3. 12. 2010 /

Stran

15073

Uporabljati se smejo tako dolgo, dokler so v skladu z zahtevami ADR. Če ne
ustrezajo več zahtevam ADR, se smejo uporabljati samo v primeru, če uporabo
dovoljuje ustrezna prehodna določba iz poglavja 1.6.
Tipske odobritve se lahko obnovijo s celotnim pregledom in oceno skladnosti z
določbami ADR, veljavnimi na dan obnovitve. Obnovitev ni dovoljena po preklicu
odobritve vrste. Naknadne dopolnitve obstoječih tipskih odobritev (npr.: manjše
spremembe pri tlačnih posodah, kot so dodane nove velikosti ali prostornine, ki
ne vplivajo na skladnost; pri cisternah glej 6.8.2.3.2) ne podaljšujejo ali
spreminjajo prvotne veljavnosti certifikata.
OPOMBA: Pregled in oceno skladnosti lahko opravi drug organ, torej organ, ki ni
izdal prvotne tipske odobritve.
Organ, ki je izdal certifikat, mora hraniti vso dokumentacijo za tipsko odobritev
(glej 1.8.7.7.1) ves čas njegove veljavnosti in tudi v času veljavnosti morebitnega
podaljšanja.".
1.8.7.4.2 se spremeni tako, da se glasi:
"1.8.7.4.2
Ustrezni organ mora:
(a)

opraviti potrebne preglede in preizkuse ter ugotoviti, ali je proizvod izdelan
v skladu s tipsko odobritvijo in zanj veljavnimi določbami,

(b)

preveriti potrdila za delovno opremo, ki jih predložijo proizvajalci opreme,

(c)

prosilcu izdati poročilo o pregledu in preizkusu s podrobno navedbo
opravljenih preizkusov in preverjanj ter potrjene tehnične dokumentacije,

(d)

izdati pisno potrdilo o skladnosti izdelave in pritrditi svoj registrirani znak, če
izdelava ustreza določbam in

(e)

preveriti, ali tipska odobritev ostane veljavna po spremembah določb ADR
(vključno s standardi, na katere se sklicuje odobritev), ki se nanašajo na to
tipsko odobritev.

Potrdilo iz (d) in poročilo iz (c) se lahko nanašata na več izdelkov enakega tipa
(skupinsko potrdilo ali poročilo).".
V 1.8.7.5 se besedilo "Redni preizkus in" nadomesti z "Redni preizkus, vmesni preizkus in".
V 1.8.7.5 se pred besedilom "Pristojni organ mora:" doda številko "1.8.7.5.1", za obstoječim
besedilom pa se doda nov odstavek, ki se glasi:
"1.8.7.5.2
Poročila o rednih pregledih in preizkusih tlačnih posod mora prosilec hraniti
najmanj do naslednjega rednega pregleda.
OPOMBA: Za cisterne glej določbe za poročila o cisternah v 4.3.2.1.7.".
V 1.8.7.7.2 se doda novo alinejo (b), ki se glasi:
"(b) kopijo certifikata o tipski odobritvi,",
dosedanje alineje od (b) do (h) postanejo alineje od (c) do (i),
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V 1.8.7.7.4 se besedilo "redne in izredne preglede " nadomesti z "redne preglede, vmesne
preglede in izredne preizkuse".
Doda se razdelek 1.8.8, ki se glasi:
"1.8.8
Postopki ocenjevanja skladnosti za plinske pločevinke
Pri ocenjevanju skladnosti plinskih pločevink je treba uporabiti enega od
naslednjih postopkov:
(a)

postopek iz razdelka 1.8.7 za tlačne posode brez UN oznak, z izjemo tistih
iz točke 1.8.7.5 ali

(b)

postopek iz podrazdelkov 1.8.8.1 do 1.8.8.7.

1.8.8.1

Splošne določbe

1.8.8.1.1

Nadzor izdelave mora opravljati organ Xa, preizkuse po določbah iz 6.2.6 lahko
izvaja organ Xa ali organ IS, ki ga odobri organ Xa. Pomen izrazov "organ Xa" in
"organ IS" je določen v pomenu izrazov v 6.2.3.6.1. Oceno skladnosti mora
opraviti pristojni organ države pogodbenice ADR, njegov pooblaščenec ali njegov
pooblaščeni inšpekcijski organ.

1.8.8.1.2

Pri uporabi določb iz 1.8.8 mora prosilec dokazati, zagotoviti in na lastno
odgovornost deklarirati skladnost plinskih pločevink z določbami iz 6.2.6 in vsemi
nadaljnjimi, zanje veljavnimi določbami ADR.

1.8.8.1.3

Prosilec mora:
(a)

opraviti pregled zasnove vrste za vsako vrsto plinskih pločevink (tudi za
različne materiale, iz katerih so izdelane, in različice vrste, npr. z drugačno
prostornino, tlakom, risbami, zapirali in razbremenilnimi napravami) v
skladu z določbami iz 1.8.8.2,

(b)

izvajati odobren sistem kakovosti pri zasnovi, izdelavi, nadzoru in
preizkušanju po določbah iz 1.8.8.3,

(c)

izvajati odobren postopek preizkušanja v skladu z določbami iz 1.8.8.4 za
preizkuse, ki se zahtevajo v 6.2.6,

(d)

na enega od organov Xa (po lastni izbiri) države pogodbenice nasloviti
prošnjo za odobritev svojega sistema kakovosti za nadzor izdelave in
preizkušanje. Če prosilec nima sedeža v državi pogodbenici, mora prošnjo
nasloviti na enega od organov Xa v državi pogodbenici pred prvim
prevozom v državo pogodbenico,

(e)

priskrbeti pisna navodila za sestavljanje in polnjenje plinskih pločevink, če
se plinska pločevinka dokončno sestavlja iz delov, ki jih prosilec izdeluje
preko enega ali več drugih podjetij, tako da izpolni določbe iz svojega
potrdila o pregledu vrste.
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1.8.8.1.4

Če prosilec in podjetja, ki sestavljajo ali polnijo plinske pločevinke po navodilih
prosilca, lahko organu Xa uspešno dokažejo skladnost z določbami iz 1.8.7.6,
razen 1.8.7.6.1 (d) in 1.8.7.6.2 (b), lahko vzpostavijo notranjo inšpekcijsko
službo, ki sme deloma ali v celoti izvajati preglede in preizkuse, določene v 6.2.6.

1.8.8.2

Pregled zasnove vrste

1.8.8.2.1

Prosilec mora pripraviti tehnično dokumentacijo za vsako vrsto plinskih pločevink,
skupaj z uporabljenim(i) tehničnim(i) standardom(i). Če se odloči za uporabo
standarda, ki ni naveden v 6.2.6, mora k dokumentaciji priložiti ta standard.

1.8.8.2.2

Prosilec mora za potrebe organ Xa hraniti tehnično dokumentacijo, skupaj z
vzorci vrste, ves čas proizvodnje in še najmanj 5 let od datuma zadnje
proizvodnje plinskih pločevink, izdelanih v skladu s certifikatom o pregledu vrste.

1.8.8.2.3

Prosilec mora po natančnem pregledu izdati certifikat o zasnovi vrste, ki sme biti
veljaven največ deset let. Certifikat mora priložiti tehnični dokumentaciji. S
certifikatom se dovoljuje izdelava takšne vrste plinskih pločevink v določenem
časovnem obdobju.

1.8.8.2.4

Če so se v tem obdobju ustrezni tehnični standardi ADR (skupaj s standardi, na
katere se sklicuje certifikat) tako spremenili, da zasnova vrste ni več v skladu z
njimi, mora prosilec preklicati svoj certifikat o pregledu vrste in o tem obvestiti
organ Xa.

1.8.8.2.5

Prosilec lahko po natančnem in popolnem pregledu ponovno izda certifikat za
drugo, največ desetletno časovno obdobje.

1.8.8.3

Nadzor izdelave

1.8.8.3.1

Postopek pregleda zasnove vrste in postopek izdelave mora nadzorovati organ
Xa. S tem se zagotavlja, da sta postopek pregleda zasnove vrste in izdelek v
skladu z določbami iz certifikata o zasnovi vrste in veljavnimi določbami ADR. Pri
uporabi določb iz 1.8.8.1.3 (e) morajo biti v ta postopek vključena tudi podjetja, ki
opravljajo montažo in polnjenje.

1.8.8.3.2

Prosilec mora uvesti vse potrebne ukrepe, da zagotovi skladnost postopka
izdelave z veljavnimi določbami ADR, s certifikatom o zasnovi vrste in prilogami k
certifikatu. Pri uporabi določb iz 1.8.8.1.3 (e) morajo biti v postopek vključena tudi
podjetja, ki opravljajo montažo in polnjenje.

1.8.8.3.3

Organ Xa mora:
(a)

preveriti skladnost prosilčevega pregleda zasnove vrste ter skladnost vrste
plinskih pločevink s tehnično dokumentacijo, navedeno v 1.8.8.2,

(b)

preveriti, ali so v postopku izdelave izdelki v skladu z določbami in
dokumentacijo, ki se nanaša na postopek. Če prosilec plinsko pločevinko
dokončno sestavi iz delov s pomočjo enega ali več podjetij, mora organ Xa
preveriti, ali so plinske pločevinke po končni sestavi in polnjenju popolnoma
v skladu z vsemi zanje veljavnimi določbami in če se prosilčeva navodila
pravilno izvajajo,
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(c)

preveriti, ali je osebje, ki izvaja trajno spajanje delov in preizkuse, ustrezno
usposobljeno ali odobreno,

(d)

zabeležiti rezultate svojih nadzornih pregledov.

1.8.8.3.4

Če organ Xa ugotovi neskladnost v prosilčevem certifikatu o zasnovi vrste ali v
postopku izdelave, mora od prosilca zahtevati ustrezne korektivne ukrepe ali pa
preklic certifikata.

1.8.8.4

Preizkus tesnosti

1.8.8.4.1

Prosilec in podjetja, ki opravljajo dokončno montažo in polnjenje plinskih
pločevink po prosilčevih navodilih, mora(jo):

1.8.8.4.2

1.8.8.4.3

(a)

opraviti preizkuse po določbah iz 6.2.6,

(b)

zabeležiti rezultate preizkusov,

(c)

izdati certifikat o skladnosti samo za tiste plinske pločevinke, ki so
popolnoma v skladu z določbami njegovega pregleda zasnove vrste in zanj
veljavnimi določbami ADR ter so uspešno prestale preizkuse, kot se
zahtevajo v 6.2.6,

(d)

hraniti dokumentacijo, določeno v 1.8.8.7, ves čas proizvodnje in še
najmanj pet let od datuma zadnje proizvodnje plinskih pločevink, ki spadajo
v eno odobrenih vrst, tako da jo lahko organ Xa pregleda za naključne
časovne intervale,

(e)

trajno namestiti razločno vidno oznako za razpoznavo vrste plinske
pločevinke, z navedbo prosilca in datuma proizvodnje ali številke
proizvodne serije. Če zaradi omejenega prostora na plašč plinske
pločevinke ni mogoče namestiti celotne oznake, mora na plinsko pločevinko
pritrditi trajni obesek s temi podatki ali pa ga skupaj s plinsko pločevinko
vložiti v notranjo embalažo.

Organ Xa mora:
(a)

opraviti potrebne preglede in preizkuse za naključne časovne intervale, in
sicer kmalu po začetku izdelave vrste plinskih pločevink, nato pa najmanj
enkrat na vsaka tri leta. S tem preveri, ali se prosilčev postopek
pregledovanja zasnove vrste, izdelava in preizkušanje izdelka izvajajo v
skladu s certifikatom o zasnovi vrste in zanj veljavnimi določbami,

(b)

preveri certifikate, ki jih je predložil prosilec,

(c)

opravljati preizkuse po določbah iz 6.2.6 ali odobriti program preizkušanja
in pooblastiti notranjo inšpekcijsko službo za izvajanje teh preizkusov.

Certifikat mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

pregledovanja zasnove vrste, izdelava in preizkušanje izdelka izvajajo v
skladu s certifikatom o zasnovi vrste in zanj veljavnimi določbami,
(b)

preveri certifikate, ki jih je predložil prosilec,

(c) Slovenije
opravljati preizkuse po določbah iz 6.2.6 ali
odobriti program preizkušanja
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in pooblastiti notranjo inšpekcijsko službo za izvajanje teh preizkusov.

1.8.8.4.3

Certifikat mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
(a) ime in naslov prosilca in v primeru, če končno montažo opravi prosilec
preko enega ali več podjetij v skladu s svojimi pisnimi navodili, ime(na) in
naslov(e) tega(teh) podjetja(ij),
(b)

sklic na verzijo ADR in na standard(e), uporabljen(e) pri izdelavi in
preizkušanju,

(c)

rezultat pregledov in preizkusov,

(d)

podatke za označevanje po določbah iz 1.8.8.4.1 (e).

1.8.8.5

(Rezervirano)

1.8.8.6

Nadzor notranje inšpekcijske službe
Če je prosilec ali podjetje, ki sestavlja ali polni plinske pločevinke, vzpostavil(o)
notranjo inšpekcijsko službo, mora spoštovati določbe iz 1.8.7.6, razen 1.8.7.6.1
(d) in 1.8.7.6.2 (b). Podjetje, ki sestavlja ali polni plinske pločevinke, mora
ustrezati določbam, ki veljajo za prosilca.

1.8.8.7

Dokumenti
Uporabljati se morajo določbe iz 1.8.7.7.1, 1.8.7.7.2, 1.8.7.7.3 in 1.8.7.7.5.".

Poglavje 1.9
V 1.9.4 se na koncu dosedanjega besedila doda številko "1", kot sklic na opombo pod črto in
doda nova opomba pod črto, ki se glasi:
"1
Splošne smernice za izračun tveganja pri prevozu nevarnega blaga po
cestah so objavljene na spletni strani Sekretariata ekonomske komisije ZN za
Evropo (http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm).",
dosedanjo opombo pod črto številka 1 v poglavju 1.9 pa se preštevilči in postane opomba pod
črto 2.
V 1.9.5.2.2 se:
– na koncu tabele za predor kategorije B pika nadomesti z vejico in doda nova vrstica, ki se
glasi:
"razred 6.1:
UN št. 1510.",
– v tabeli za predor kategorije C besedilo "razred 6.1: embalažna skupina I" nadomesti z "razred
6.1: embalažna skupina I, razen UN št. 1510,",
– v tabeli za predor kategorije D se besedilo "TF1 in TFC" nadomesti s "TF1, TFC in TFW",
besedilo "strupene snovi pri vdihovanju hlapov (UN št. 3381 do 3390)," pa s "strupene snovi pri
vdihovanju, ki imajo v koloni (6) tabele A v poglavju 3.2 navedeno posebno določbo 354 in
strupene snovi pri vdihovanju z UN št. 3381 do 3390,".
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Poglavje 1.10
Dodata se nova odstavka 1.10.2.3 in 1.10.2.4, ki se glasita:
"1.10.2.3
Usposabljanje mora biti zagotovljeno ali preverjeno ob razporeditvi na delovno
mesto, ki vključuje dejavnosti v zvezi s prevozom nevarnega blaga in se mora v
rednih časovnih presledkih dopolnjevati z obnovitvenim usposabljanjem.
1.10.2.4

Delodajalec mora hraniti zapisnike o vseh opravljenih usposabljanjih o varovanju
in jih na zahtevo dati na razpolago zaposlenemu ali pristojnemu organu. Pristojni
organ določi rok hrambe zapisnikov pri delodajalcu.".

V tabeli v 1.10.5 se v tretji koloni pri razredu 6.2 besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi
"UN št. 2814 in 2900, razen snovi živalskega izvora".
1.10.6 se spremeni tako, da se glasi:
"1.10.6
Za radioaktivne snovi velja, da so določbe tega poglavja izpolnjene, če se
uporabljajo določbe Konvencije o fizičnem varovanju jedrskega materiala1 ter
okrožnice IAEA o "Fizičnem varovanju jedrskega materiala in jedrskih
objektov"2.".
Spremembe in dopolnitve 2. DELA
Poglavje 2.1
Doda se odstavek 2.1.2.3, ki se glasi:
"2.1.2.3
Snov lahko vsebuje tehnične nečistoče (nastale na primer med proizvodnim
postopkom), dodatke za stabilizacijo ali dodatke zaradi drugih namenov, ki ne
vplivajo na njihovo razvrstitev. Kljub temu pa se mora imensko navedeno snov,
torej specificirano kot samostojni vpis v tabeli A v poglavju 3.2, ki vsebuje
tehnične nečistoče, dodatke za stabilnost ali dodatke zaradi drugih namenov, ki
vplivajo na razvrstitev, uvrstiti v raztopino ali zmes (glej 2.1.3.3).".
Dosedanji odstavki od 2.1.2.3 do 2.1.2.6 se preštevilčijo in postanejo odstavki od 2.1.2.4 do
2.1.2.7.
2.1.3.3 se spremeni tako, da se glasi:
"2.1.3.3
Za raztopino ali zmes, sestavljeno iz samo ene prevladujoče snovi, imensko
navedene v tabeli A v poglavju 3.2, in ene ali več snovi, ki ne spadajo v ADR, ali
sledi ene ali več snovi, imensko navedenih v tabeli A v poglavju 3.2, se uvrsti v
UN številko in uradno ime blaga prevladujoče snovi, ki je imensko navedena v
tabeli A v poglavju 3.2, če:
(a)

1
2

raztopina ali zmes ni imensko navedena v tabeli A v poglavju 3.2,

INFCIRC/274/Rev.1, IAEA, Dunaj (1980).

INFCIRC/225/Rev.4 (popravljen), IAEA, Dunaj (1999). Glej tudi "Smernice in preudarki za
izvajanje INFCIRC/225/Rev.4, Fizično varovanje jedrskega materiala in jedrskih objektov, IAEATECDOC-967/Rev.1.
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(b)

ime in opis snovi, imensko navedene v tabeli A v poglavju 3.2, izrecno ne
določa, da se nanašata samo na čisto snov,

(c)

se ne razlikujejo razred, razvrstitveni kod, embalažna skupina ali fizikalno
stanje raztopine ali zmesi od teh podatkov za snov, imensko navedeno v
tabeli A v poglavju 3.2 ali

(d)

nevarne karakteristike in lastnosti raztopine ali zmesi ne zahtevajo
drugačnih ukrepov v kritičnih razmerah, od ukrepov, predvidenih za snov, ki
je imensko navedena v tabeli A v poglavju 3.2.

V navedenih primerih, razen iz alineje (a), mora biti raztopina ali zmes uvrščena
kot snov, ki ni imensko navedena, in sicer v ustrezen razred in skupinski vpis,
naveden v 2.2.x.3 tega razreda. Pri tem je treba upoštevati morebitne dodatne
nevarnosti, ki jih predstavlja raztopina ali zmes, razen če raztopina ali zmes ne
ustreza kriterijem nobenega razreda, v tem primeru ne spada v ADR.".
V 2.1.3.4.1 se v prvi alineji črta besedilo "UN št. 2481 ETILIZOCINAT;", v drugi alineji pa se
pred besedilom "UN št. 3294" doda "UN št. 2481 ETILIZOCINAT;",
V 2.1.3.5 se številko "2.1.2.4" nadomesti z "2.1.2.5".
V 2.1.3.5.3 (a) se za besedo "tovorkih" doda ", za katere velja posebna določba 290 iz poglavja
3.3".
V 2.1.3.6 se številko "2.1.2.4" nadomesti z "2.1.2.5".
Poglavje 2.2
V 2.2.1.1.1 se za dosedanjim besedilom doda:
"V razredu 1 velja naslednji pomen izraza:
Flegmatizirati pomeni, da je bila eksplozivu dodana snov (ali "flemgatizator") za
povečanje njegove varnosti med premeščanjem in prevozom. Flegmatizator
naredi snov neobčutljivo ali manj občutljivo ob sledečih okoliščinah: vročina,
sunek, padec, udarec ali trenje. Med značilne flegmatizatorje med drugimi
spadajo: vosek, papir, voda, polimeri (npr. klorofluoropolimeri), alkohol in olja (kot
sta vazelin in parafin).".
V 2.2.1.1.6 se v opombi 2 pred besedo "tovorki" doda "predmeti in".
V 2.2.1.1.7.5 se:
– v opombi 1 besedo "zmesi" nadomesti s "snovi",
– opombo 2 spremeni tako, da se glasi:
"OPOMBA 2: "Bliskovna zmes" v tabeli pomeni pirotehnične snovi v praškasti
obliki ali kot pirotehnične enote, kakršne so v pirotehničnih izdelkih, ki se
uporabljajo za zvočni učinek ali pa kot eksplozivni naboj ali potisni naboj, če čas,
potreben za dvig tlaka, dokazljivo ni daljši od 8 ms za 0,5 g pirotehnične snovi po
HSL preizkusu za bliskovno zmes iz Priloge 7 Priročnika preizkusov in meril.",
– opombo 3 pa se spremeni tako, da se glasi:
"OPOMBA 3: Dimenzija v mm pomeni:

Stran

15080 /

Št.

97 / 3. 12. 2010
–
–
–
–

Uradni list Republike Slovenije

za kroglaste ognjemetne bombe in dvojne ali trojne kroglaste ognjemetne
bombe v skupnem ovoju: premer ognjemetne bombe,
za cilindrične ognjemetne bombe: dolžina izstrelka,
za ognjemetne bombe v možnarju, rimske svečke, enostrelne tulce ali
ognjene sodčke: notranji premer možnarja, ki vsebuje ognjemetni izdelek,
za ognjene sodčke ali cilindrične ognjene sodčke: notranji premer
možnarja, ki vsebuje ognjeni sodček.".

V 2.2.1.1.7.5 se v tabeli besedi "pirotehnične zmesi" nadomesti s "pirotehnične snovi", in sicer
enaindvajsetkrat, besedi "pirotehnična zmes" nadomesti s "pirotehnična snov", besedi
"pirotehnično zmes" nadomesti s "pirotehnično snov", in sicer štirikrat, besedi "pirotehnično
zmesjo" nadomesti s "pirotehnično snovjo", in sicer trikrat, besedilo "pirotehnične in/ali
eksplozivne zmesi" nadomesti s "pirotehnične in/ali eksplozivne snovi", besedilo "večrazpočna
ognjemetna bomba" nadomesti z "večstopenjska ognjemetna bomba", besedilo "baterije
svetlečih petard" nadomesti z "baterije bliskajočih petard", besedi "izstrelilna cev" nadomesti z
"enostrelni tulec", besedi "stekleničasta raketa" nadomesti z ""bottle" raketa", besedilo "cev, v
kateri" nadomesti s "tulec, v katerem", in sicer dvakrat, besedilo "cev, ki vsebuje pirotehnično"
nadomesti s "tulec, ki vsebuje pirotehnično", besedilo "cev, ki vsebuje potisno" nadomesti s
"tulec, ki vsebuje potisno", besedilo "tekstilna ali papirnata vreča" nadomesti s "tekstilni ali
papirnati omot", besedilo "leteče ognjeno kolo" nadomesti z "leteči krožnik", besedilo
"nekovinska cev ali cevi" nadomesti z "nekovinski tulec ali tulci", besedi "svetleča petarda"
nadomesti z "blisk petarda", besedi "komplet cevi" nadomesti s "snop tulcev", besedilo "vsaka
cev je namenjena" nadomesti z "vsak tulec je namenjen", besedi "nekovinska cev" pa z
"nekovinski tulec".
V 2.2.1.1.8 se številki "0160, 0161" nadomestita z "0160, 0161, 0509".
V 2.2.2.1.1 in 2.2.2.1.3 se črta opomba 4.
V 2.2.2.1.5 se besedilo "Oksidacijska sposobnost se mora določiti na podlagi preizkusov ali
izračunov po metodi ISO (glej ISO 10156:1996 in ISO 10156-2:2005)." nadomesti z "Mednje
spadajo čisti plini ali plinske zmesi z oksidativno sposobnostjo nad 23,5 %, ugotovljeno po
metodi, določeni v standardu ISO 10156:1996 ali ISO 10156-2:2005.".
V 2.2.2.3 se besedilo "PLIN, GLOBOKO OHLAJEN, OKSIDIRAJOČ, TEKOČ, N.D.N."
nadomesti s "PLIN, GLOBOKO OHLAJEN, TEKOČ, OKSIDIRAJOČ, N.D.N.", besedilo
"OGLJIKOVODIKI, PLINI," se nadomesti z "OGLJIKOVODIKOV PLIN," (dvakrat), besedilo
"VLOŽEK GORILNE CELICE" pa z "VLOŽEK GORIVNIH CELIC" (šestkrat).
V 2.2.3.1.1 se besedilo "kurilno olje (lahko)" nadomesti s "kurilno olje, lahko,".
V 2.2.3.2.1 se številka "2.3.3.2" nadomesti z "2.3.3.3".
V 2.2.3.3 se besedilo "tudi cestni asfalt in olja, bitumen in mešanice težkih olj" nadomesti s "tudi
cestna olja in odpadni bitumni pri rezanju".
V 2.2.3.3 se besedilo "BARVA, VNETLJIVA, JEDKA (tudi barva, lak, glazura, lužilo, šelak,
firnež, loščilo, tekoča polnila in tekoče podlage za lak) ali" nadomesti z "BARVA, VNETLJIVA,
JEDKA (vključuje barvo, lak, lošč, lužilo, smolno raztopino, firnež, polirno sredstvo, tekoče
polnilo in tekoč osnovni premaz) ali", besedilo "BARVAM SORODNE SNOVI, VNETLJIVE,
JEDKE (tudi barvna razredčila in sredstva za odstranjevanje barve)" se nadomesti z "BARVI
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SORODNA SNOV, VNETLJIVA, JEDKA (tudi razredčilo za barve in topilo)", besedilo "BARVA
(vključuje barvo, lak, lošč, lužilo, smolno raztopino, firnež, polirno sredstvo, tekoče polnilo in
osnovni premaz) ali" se nadomesti z "BARVA (vključuje barvo, lak, lošč, lužilo, smolno
raztopino, firnež, polirno sredstvo, tekoče polnilo in tekoč osnovni premaz) ali", besedilo
"BARVAM SORODNE SNOVI (tudi razredčila in topila)" pa z "BARVI SORODNA SNOV (tudi
razredčilo za barve in topilo)".
2.2.42.1.3 se spremeni tako, da se glasi:
"2.2.42.1.3
Samosegrevanje snovi je proces, v katerem postopna reakcija snovi s kisikom (iz
zraka) ustvarja toploto. Če hitrost nastajanja toplote presega hitrost odvajanja
toplote, se temperatura snovi dviga, kar po določenem času privede do
samovžiga in gorenja.".
V 2.2.43.3 se za razvrstitveni kod "WF1" vpisa za UN št. 1391 spremeni tako, da se glasita:
"3482
DISPERZIJA ALKALIJSKE KOVINE, VNETLJIVA ali
3482
DISPERZIJA ZEMLJOALKALIJSKE KOVINE, VNETLJIVA".
V 2.2.51.2.2 se besedilo "trdni oksidanti, ki pri stiku z vodo tvorijo vnetljive pline" nadomesti s
"trdni oksidanti, ki nevarno reagirajo z vodo", besedilo "trdni vnetljivi oksidanti" pa s "trdni
oksidanti, vnetljivi".
V 2.2.51.3 se besedilo "TRDEN OKSIDANT, PRI STIKU Z VODO TVORI VNETLJIVE PLINE,
N.D.N." nadomesti s "TRDEN OKSIDANT, REAGIRA Z VODO, N.D.N.", besedilo "TRDNI
VNETLJIVI OKSIDANTI, N.D.N." pa s "TRDEN OKSIDANT, VNETLJIV, N.D.N.".
Odstavek 2.1.52.1.12 (naveden za odstavkom 2.2.52.1.11) se preštevilči v odstavek
2.2.52.1.12.
V 2.2.52.4 se v tabeli dopolni vpis, kot sledi:
Organski peroksid
terc-AMILPEROKSI-3,5,5TRIMETILHEKSANOAT

Kolona
Dodatna
nevarnost in
opombe

Sprememba
Črta se "3)".

V tabeli v 2.2.52.4 se prvi vpis za "2,5-DIMETIL-2,5-DI-(terc-BUTILPEROKSI)HEKSAN"
spremeni tako, da se glasi:
"2,5-DIMETIL-2,5-DI> 90
(terc-BUTILPEROKSI)HEKSAN –
≥ 10
OP5
3103",
100
za tem vpisom pa se doda nova vrstica z vsebino, ki se glasi:
""
> 52
≥ 10
OP7
3105".
– 90
V 2.61.1.1 se za dosedanjim besedilom doda opomba, ki se glasi:
"OPOMBA: Gensko spremenjeni mikroorganizmi in organizmi se uvrstijo v ta
razred, če ustrezajo pogojem tega razreda.".
V 2.2.61.1.2 se besedilo" TFC
strupene snovi, vnetljive, jedke." nadomesti s:
"TFC
strupene snovi, vnetljive, jedke,
TFW

strupene snovi, vnetljive, ki pri stiku z vodo tvorijo vnetljive pline.".

V 2.2.61.3 se besedilo "VMESNI PRODUKT BARVIL, TRDEN, STRUPEN, N.D.N." nadomesti z
"VMESNI PRODUKT BARVILA, TRDEN, STRUPEN, N.D.N.", besedilo "VMESNI PRODUKT
BARVIL, TEKOČ, STRUPEN, N.D.N." se nadomesti z "VMESNI PRODUKT BARVILA, TEKOČ,
STRUPEN, N.D.N.", besedilo "PESTICID NA OSNOVI ŽIVEGA SREBRA" pa z
"ŽIVOSREBROV PESTICID" (dvakrat).
V 2.2.61.3 se za razvrstitveni kod TFC besedilo "(S tem razvrstitvenim kodom ni nobene druge
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V 2.2.61.3 se besedilo "VMESNI PRODUKT BARVIL, TRDEN, STRUPEN, N.D.N." nadomesti z
"VMESNI PRODUKT BARVILA, TRDEN, STRUPEN, N.D.N.", besedilo "VMESNI PRODUKT
BARVIL, TEKOČ, STRUPEN, N.D.N." se nadomesti z "VMESNI PRODUKT BARVILA, TEKOČ,
STRUPEN, N.D.N.", besedilo "PESTICID NA OSNOVI ŽIVEGA SREBRA" pa z
"ŽIVOSREBROV PESTICID" (dvakrat).
V 2.2.61.3 se za razvrstitveni kod TFC besedilo "(S tem razvrstitvenim kodom ni nobene druge
skupinske oznake. Po potrebi se skupinska oznaka z razvrstitvenim kodom določi na podlagi
tabele prevladujočih nevarnosti iz 2.1.3.10.)" nadomesti z:
"3488
TEKOČINA, STRUPENA PRI VDIHAVANJU, VNETLJIVA, JEDKA,
N.D.N. s strupenostjo pri vdihavanju enako ali manjšo od 200 ml/m³ in nasičeno
koncentracijo hlapov najmanj 500 LC50
3489
TEKOČINA, STRUPENA PRI VDIHAVANJU, VNETLJIVA, JEDKA,
N.D.N. s strupenostjo pri vdihavanju enako ali manjšo od 1000 ml/m³ in nasičeno
koncentracijo hlapov najmanj 10 LC50
3492
TEKOČINA, STRUPENA PRI VDIHAVANJU, JEDKA, VNETLJIVA,
N.D.N. strupenostjo pri vdihavanju enako ali manjšo od 200 ml/m³ in nasičeno
koncentracijo hlapov najmanj 500 LC50
3493
TEKOČINA, STRUPENA PRI VDIHAVANJU, JEDKA, VNETLJIVA,
N.D.N. s strupenostjo pri vdihavanju enako ali manjšo od 1000 ml/m³ in nasičeno
koncentracijo hlapov najmanj 10 LC50",
za razvrstitvenim kodom "TFC" pa se doda nova vrstica tabele, ki se glasi:

vnetljive, reagirajo z
vodo
TFW

"3490 TEKOČINA, STRUPENA PRI VDIHAVANJU,
REAGIRA Z VODO, VNETLJIVA, N.D.N.
strupenostjo pri vdihavanju enako ali manjšo od
200 ml/m³ in nasičeno koncentracijo hlapov
najmanj 500 LC50
3491 TEKOČINA, STRUPENA PRI VDIHAVANJU,
REAGIRA Z VODO, VNETLJIVA, N.D.N. s
strupenostjo pri vdihavanju enako ali manjšo od
1000 ml/m³ in nasičeno koncentracijo hlapov
najmanj 10 LC50".

V 2.2.62.1.3 se črta pomen izraza "Gensko spremenjeni mikroorganizmi in organizmi".
V 2.2.7.1.3 se besedilo "Cepljiva snov je uran-233, uran-235, plutonij-239, plutonij-241 ali katera
koli kombinacija teh radionuklidov. Izvzeta sta:" nadomesti s "Cepljiva snov je uran-233, uran235, plutonij-239, plutonij-241. Cepljiv material je material, ki vsebuje kateregakoli od cepljivih
nuklidov. Med cepljiv material ne spadata:".
V 2.2.7.2.2.1 se v tabeli, kjer je v prvi koloni navedeno besedilo "Kr-79", v tretji koloni številka "1
× 100" nadomesti z "2 × 100".
V 2.2.7.2.3.1.2 (a) (iii) in (iv) se besedilo "razen cepljive snovi v količini, ki ni izvzeta po
2.2.7.2.3.5" nadomesti z "razen cepljivega materiala, ki ni izvzet po določbah iz 2.2.7.2.3.5".
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V 2.2.7.2.3.1.2 (c) se za besedilom "razen praškastih," doda "ki ustrezajo zahtevam iz
2.2.7.2.3.1.3,".
V 2.2.7.2.3.4.1 se za besedo "tovorku" doda "ob upoštevanju določb iz 6.4.8.14".
V 2.2.7.2.3.5 se besedilo pred točko (a) spremeni tako, da se glasi:
"Tovorki, ki vsebujejo cepljiv material, morajo biti uvrščeni v ustrezni vpis iz
tabele v 2.2.7.2.1.1. Opis mora vključevati besedo "CEPLJIV" ali "cepljiv-izvzet".
Uvrstitev v "cepljiv-izvzet" je dovoljena samo ob izpolnjevanju enega izmed
pogojev od (a) do (d) tega odstavka. Na pošiljko je dovoljena samo ena izmed
teh izjem (glej tudi 6.4.7.2).".
2.2.7.2.3.5 (a) se spremeni tako, da se glasi:
"(a) Omejitev mase na pošiljko, pod pogojem, da je najmanjša zunanja
dimenzija tovorka najmanj 10 cm, tako da:
masa urana 235 (g)
masa drugega cepljivega materiala (g)
-------------------------- + ---------------------------------------------------- < 1
X
Y
pri tem sta X in Y omejitvi mase, določeni v tabeli 2.2.7.2.3.5. Pri tem:
(i)

vsak posamezni tovorek ne sme vsebovati več kot 15 g cepljivih
nuklidov. Za nepakirane snovi velja ta količinska omejitev za pošiljko,
ki se prevaža na oziroma v vozilu, ali

(ii)

mora biti cepljiv material homogena raztopina z vodikom ali zmes, kjer
je masno razmerje med cepljivimi jedri in vodikom pod petimi masnimi
odstotki, ali

(iii)

ni več kot 5 g cepljivih nuklidov v nobeni 10-litrski prostornini snovi.

Berilij ne sme biti prisoten v količinah, ki presegajo 1 % veljavnih omejitev za
maso, določenih v tabeli v 2.2.7.2.3.5, razen če koncentracija berilija v materialu
ne presega 1 grama berilija na vsakih 1000 gramov.".
Tudi devterij ne sme biti prisoten v količinah, ki presegajo 1 % veljavnih omejitev
za maso, določenih v tabeli v 2.2.7.2.3.5, razen če se devterij nahaja v količini do
naravne koncentracije v vodiku.".
V 2.2.7.2.3.5 (b) se besedilo "je cepljiva snov" nadomesti s "so cepljivi nuklidi".
2.2.7.2.3.5 (d) se spremeni tako, da se glasi:
"(d) Plutonij, ki ne vsebuje več kot 20 masnih odstotkov cepljivih nuklidov in
največ 1 kg plutonija na pošiljko. Za pošiljke v skladu s to izjemo veljajo
določbe o izključni uporabi.".
2.2.7.2.4.1.1 (b) se za dosedanjim besedilom doda "kot so določene v tabeli v 2.2.7.2.4.1.2,".
V 2.2.7.2.4.1.1 (d) se beseda "količinah." nadomesti s "količinah, kot so določene v tabeli v
2.2.7.2.4.1.2.".

Stran

15084 /

Št.

97 / 3. 12. 2010

Uradni list Republike Slovenije

V 2.2.7.2.4.1.3 se beseda ", če" nadomesti s "samo, če".
V 2.2.7.2.4.1.4 se besedilo "Radioaktivno snov z aktivnostjo, ki ne presega omejitve" nadomesti
z "Radioaktivno snov drugačno od snovi, določenih v 2.2.7.2.4.1.3, z aktivnostjo, ki ne presega
omejitve".
V 2.2.7.2.4.1.5 se črta "katere aktivnost ni presegala omejitve, določene v koloni 4 tabele
2.2.7.2.4.1.2,", beseda ", če" pa se nadomesti s "samo, če".
V 2.2.7.2.4.1.6 se beseda ", če" nadomesti s "samo, če".
V 2.2.7.2.4.2 se besedilo "če ustreza določbam iz 2.2.7.2.3.1 in 4.1.9.2" nadomesti s "če je v
skladu s pomenom izraza LSA iz 2.2.7.1.3 in ustreza pogojem iz 2.2.7.2.3.1, 4.1.9.2 in 7.5.11
CV33 (2)".
V 2.2.7.2.4.3 se besedilo "če ustreza določbam iz 2.2.7.2.3.2 in 4.1.9.2" nadomesti s "če je v
skladu s pomenom izraza SCO iz 2.2.7.1.3 in ustreza pogojem iz 2.2.7.2.3.2, 4.1.9.2 in 7.5.11
CV33 (2)".
V 2.2.8.1.6 se na koncu drugega odstavka besedilo "smernicah OECD 4048." nadomesti s
"preizkusnih smernicah OECD 4047 ali 4358. Snov, ki v skladu s preizkusno smernico OECD
4309 ali 43110 ni opredeljena kot jedka, se lahko za namene ADR brez nadaljnjega preizkušanja
šteje kot nejedka za kožo.".
V 2.2.8.3 se besedilo "BATERIJE (AKUMULATORJI), SUHE, VSEBUJEJO TRDEN KALIJEV
HIDROKSID" nadomesti z "BATERIJE (AKUMULATORJI), SUHE, VSEBUJEJO TRDEN
KALIJEV HIDROKSID, za shranjevanje električne energije", besedilo "BARVA (tudi barva, lak,
glazura, lužilo, šelak, firnež, loščilo, tekoča polnila in tekoče podlage za lak) ali" se nadomesti z
"BARVA (vključuje barvo, lak, lošč, lužilo, smolno raztopino, firnež, polirno sredstvo, tekoče
polnilo in tekoč osnovni premaz) ali", besedilo "BARVAM SORODNE SNOVI (tudi barvna
razredčila in sredstva za odstranjevanje barve)" se nadomesti z "BARVI SORODNA SNOV (tudi
razredčila za barve in topila)", besedilo "BARVA, JEDKA, VNETLJIVA (tudi barva, lak, glazura,
lužilo, šelak, firnež, loščilo, tekoča polnila in tekoče podlage za lak) ali" se nadomesti z "BARVA,
JEDKA, VNETLJIVA (vključuje barvo, lak, lošč, lužilo, smolno raztopino, firnež, polirno sredstvo,
tekoče polnilo in tekoč osnovni premaz) ali", besedilo "BARVAM SORODNE SNOVI, JEDKE,
VNETLJIVE (tudi razredčila za barve in sredstva za odstranjevanje barve)" pa z "BARVI
SORODNA SNOV, JEDKA, VNETLJIVA (tudi razredčila za barve in topila)".
V 2.2.9.1.10.1.2 se opomba pod črto št. 9 preštevilči v opombo pod črto številka 11.
7

2002.

Smernica OECD za preizkušanje kemikalij št. 404 "Akutno draženje kože/razjedanje"

8

Smernica OECD za preizkušanje kemikalij št. 435 "Metoda za preizkušanje jedkosti za
kožo z membransko bariero v epruveti" 2006.
9

Smernica OECD za preizkušanje kemikalij št. 430 "Kožna korozija v epruveti: preizkus
prekožne električne odpornosti (TER)" 2004.

10

Smernica OECD za preizkušanje kemikalij št. 431 "Kožna korozija v epruveti: preizkus na
modelu človeške kože" 2004.
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V 2.2.9.1.10.1.3 se opomba pod črto št. 10 preštevilči v opombo pod črto številka 12.
V 2.2.9.1.10.1.4 se besedilo "NOEC: koncentracija z neopaznim učinkom," nadomesti z "NOEC
(koncentracija brez opaznega učinka): preizkusna koncentracija neposredno pod najnižjo
preizkušano koncentracijo s statistično pomembnim škodljivim učinkom v primerjavi s kontrolo,",
za četrto alinejo pa se doda nova alineja, ki se glasi:
"–
ECx: koncentracija snovi, ki povzroči x % odziv,".
2.2.9.1.10.2.1 se spremeni tako, da se glasi:
"2.2.9.1.10.2.1
Osnovni elementi za razvrščanje okolju nevarnih snovi (vodno okolje) so:
–
akutna strupenost v vodi,
–
kronična strupenost v vodi,
–
potencial za akutno bioakumulacijo in
–
degradacija (biotična ali nebiotična) pri organskih kemikalijah.".
V 2.2.9.1.10.2.3 se na začetku dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
"Akutna strupenost v vodi je lastnost snovi, da škoduje organizmu med kratko
izpostavljenostjo tej snovi v vodi.
Akutna (kratkoročna) nevarnost, je pri razvrščanju nevarnost kemikalije, ki jo
zaradi svoje akutne strupenosti povzroči organizmu med kratko izpostavljenostjo
tej kemikaliji v vodi.",
dosedanje besedilo postane novi tretji odstavek.
2.2.9.1.10.2.4 se spremeni tako, da se glasi:
"2.2.9.1.10.2.4 Kronična vodna strupenost je lastnost snovi, da povzroči škodljive učinke vodnim
organizmom med izpostavljenostjo v vodi in se določa v življenjskem ciklusu
organizma.
Dolgoročna nevarnost pri razvrščanju je nevarnost kemikalije, ki jo povzroča
njena kronična strupenost po dolgotrajni izpostavljenosti v vodnem okolju.
Podatki o kronični strupenosti so manj dostopni od podatkov o akutni strupenosti,
obseg preizkusnih postopkov pa ni tako standardiziran. Sprejemljivi so lahko
podatki, pridobljeni po navodilu OECD za preizkuse 210 (zgodnja življenjska faza
rib) ali 211 (reprodukcija dafnij) ter 201 (zaviranje rasti alg). Dovoljeni so tudi
drugi potrjeni in mednarodno priznani preizkusi. Uporabiti je treba NOEC ali drug
ekvivalent ECx.".
2.2.9.1.10.2.5 se spremeni tako, da se glasi:
"2.2.9.1.10.2.5 Bioakumulacija je neto rezultat kopičenja snovi v organizmu zaradi vseh virov
izpostavljenosti (tj. zraku, vodi, usedlinam/tlom in hrani), pretvorbe snovi in
njenega izločanja iz organizma.
Bioakumulacijski potencial se ponavadi ugotavlja z uporabo porazdelitvenega
koeficienta oktanol/voda, ki se običajno navaja kot log Kow, določen po navodilu
OECD za preizkuse 107 ali 117. Medtem ko ta podatek predstavlja
bioakumulacijski potencial, pa eksperimentalno določen faktor biokoncentracije
(BCF) predstavlja boljše merilo in je njegova uporaba bolj priporočljiva, če je na
razpolago. BCF se določa po navodilu OECD za preizkuse 305.".
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2.2.9.1.10.2.6 se spremeni tako, da se glasi:
"2.2.9.1.10.2.6
Degradacija je razpad organskih molekul v manjše molekule ter eventualno
v ogljikov dioksid, vodo in soli.
Degradacija okolja je lahko biotična ali nebiotična (npr. hidroliza), uporabljena
merila odražajo to dejstvo. Neposredna biodegradacija se najlaže ugotavlja z
biodegradacijskimi preizkusi (A-F) OECD navodil za preizkuse 301. Kritičen nivo
v teh preizkusih se lahko šteje za indikator hitre degradacije v večini vodnih
okolij. To so sladkovodni preizkusi in s tem je vključena tudi uporaba rezultatov
navodila OECD za preizkuse 306, ki je primernejše za morska okolja. Če teh
podatkov ni na razpolago, se šteje razmerje BOD(5 dni)/COD ≥ 0,5 kot pokazatelj
hitre degradacije.
Pri ugotavljanju hitre degradibilnosti13 se lahko upoštevajo: nebiotična
degradacija, kot je hidroliza, primarna degradacija (biotična in nebiotična),
degradacija v nevodnih medijih in dokazana hitra degradacija v okolju.
Snovi veljajo za hitro razgradljive v okolju, če ustrezajo naslednjim merilom:
(a)

v 28-dnevni raziskavi neposredne biodegradacije so doseženi naslednji
nivoji razgradnje:
(i)

preizkusi na podlagi raztopljenega organskega ogljika: 70 %,

(ii)

preizkusi na podlagi porabe kisika ali nastajanja ogljikovega dioksida:
60 % teoretičnih maksimumov.

Navedeni nivoji biodegradacije morajo biti doseženi v 10 dneh od začetka
razgradnje, ki se upošteva kot čas, ko je bilo razgrajene 10 % snovi, razen
če snov ni razpoznana kot kompleksna, z več strukturno podobnimi
sestavinami. V tem primeru in v primerih, ko obstajajo dovolj tehtni razlogi,
se sme opustiti pogoj 10-dnevnega intervala in se za preizkus uporabi 28dnevno kritično raven 14, ali:
(b)

če so na razpolago samo podatki za BOD in COD, kadar je razmerje
BOD5/COD ≥ 0,5 ali

(c)

če je na razpolago drug prepričljiv znanstveni dokaz o tem, da se snov ali
zmes lahko razgradi (biotično in nebiotično) v vodnem okolju do nivoja,
višjega od 70 %, v roku 28 dni.".

2.2.9.1.10.3 se spremeni tako, da se glasi:
"2.2.9.1.10.3 Kategorije in merila za razvrščanje snovi
2.2.9.1.10.3.1 Snovi se razvrstijo kot "okolju nevarne snovi (vodno okolje)", če v skladu s tabelo
2.2.9.1.10.3.1 izpolnjujejo merila za kategorije akutno 1, kronično 1 ali kronično
13

Posebno navodilo o interpretaciji podatkov je v poglavju 4.1 in prilogi 9 k GHS.

14

Glej poglavje 4.1 in prilogo 9, točko A9.4.2.2.3 iz GHS.
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2. Kriteriji podrobno opisujejo kategorije za razvrščanje. Njihov shematski
povzetek je v tabeli 2.2.9.1.10.3.2.
Table 2.2.9.1.10.3.1: Kategorije za okolju nevarne snovi (glej opombo 1)
(a)
Akutna (kratkoročna) nevarnost za vodno okolje
Kategorija akutno 1: (glej opombo 2)
96-urna LC50 (pri ribah)
≤ 1 mg/l in/ali
48-urna EC50 (pri rakih)
≤ 1 mg/l in/ali
72 ali 96-urna ErC50 (pri algah in drugih vodnih ≤ 1 mg/l (glej opombo 3)
rastlinah)
(b)

Dolgoročna nevarnost za vodno okolje (glej tudi sliko 2.2.9.1.10.3.1)
(i)

Počasi razgradljive snovi (glej opombo 4), za katere so dostopni ustrezni podatki o
kronični strupenosti
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≤ 0,1 mg/l in/ali
≤ 0,1 mg/l in/ali

kronično NOEC ali ECx (pri algah in drugih vodnih ≤ 0,1 mg/l
rastlinah)
Kategorija kronično 2:
kronično NOEC ali ECx (pri ribah)
≤ 1 mg/l in/ali
kronično NOEC ali ECx (pri rakih)
≤ 1 mg/l in/ali
kronično NOEC ali ECx (pri drugih vodnih rastlinah)
≤ 1 mg/l
(ii) Hitro razgradljive snovi, za katere so dostopni ustrezni podatki o kronični
strupenosti
Kategorija kronično 1: (glej opombo 2)
kronično NOEC ali ECx (pri ribah)
≤ 0,01 mg/l in/ali
kronično NOEC ali ECx (pri rakih)
≤ 0,01 mg/l in/ali
kronično NOEC ali ECx (pri algah in drugih vodnih ≤ 0,01 mg/l
rastlinah)
Kategorija kronično 2:
kronično NOEC ali ECx (pri ribah)
≤ 0,1 mg/l in/ali
kronično NOEC ali ECx (pri rakih)
≤ 0,1 mg/l in/ali
kronično NOEC ali ECx (pri algah in drugih vodnih ≤ 0,1 mg/l
rastlinah)
(iii) Snovi, za katere ni ustreznih podatkov o kronični strupenosti
Kategorija kronično 1: (glej opombo 2)
96-urna LC50 (pri ribah)
≤ 1 mg/l in/ali
48-urna EC50 (pri rakih)
≤ 1 mg/l in/ali
72 ali 96-urna ErC50 (pri algah in drugih vodnih ≤ 1 mg/l (glej opombo 3)
rastlinah)
in snov ni hitro razgradljiva in/ali je s poskusom ugotovljen BCF ≥ 500 (ali pa log
Kow ≥ 4, če ni tega podatka) (glej opombo 4 in 5).
Kategorija kronično 2:
96-urna LC50 (pri ribah)
>1 vendar ≤ 10 mg/l in/ali
48-urna EC50 (pri rakih)
>1 vendar ≤ 10 mg/l in/ali
72 ali 96-urna ErC50 (pri algah in drugih vodnih >1 vendar ≤ 10 mg/l (glej
rastlinah)
opombo 3)
in snov ni hitro razgradljiva in/ali je s poskusom ugotovljen BCF ≥ 500 (ali pa log
Kow ≥ 4, če ni tega podatka (glej opombo 4 in 5).
OPOMBA 1: Organizmi, kot so ribe, raki in alge, se preizkušajo kot nadomestne
zvrsti, ki pokrivajo širok spekter obremenjujočih hranil in skupin živih bitij.
Preizkusne metode so zelo standardizirane. Upoštevajo se lahko tudi podatki o
drugih organizmih, če se uporabljajo enakovredne vrste in preizkusni rezultati.
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OPOMBA 2: Če so snovi uvrščene kot akutne 1 in/ali kronične 1 na podlagi
računske metode, mora biti podan ustrezen faktor M (glej 2.2.9.1.10.4.6.4).
OPOMBA 3: Če strupenost za alge ErC50 (= EC50 (hitrost rasti)) pade več kot 100krat pod naslednjo najbolj občutljivo zvrst in rezultat v razvrstitvi temelji samo na tem
učinku, je treba preveriti, ali je ta strupenost reprezentativna za strupenost vodnih
rastlin. Kjer se lahko dokaže nasprotno, je treba uporabiti strokovno presojo pri
odločanju o tem, ali naj se uporabi razvrstitev. Razvrstitev temelji na vrednostih
ErC50. Če ni specificirane podlage za vrednosti EC50 ali pa ni posredovana vrednost
ErC50, se za razvrstitev uporabi najnižjo razpoložljivo vrednosti EC50.
OPOMBA 4: Odsotnost hitre razgradljivosti temelji bodisi na odsotnosti neposredne
biorazgradljivosti ali drugem očitnem znaku za odsotnost hitre razgradljivosti. Če ni
uporabnih (eksperimentalno določenih ali ocenjenih) podatkov o razgradljivosti, se
snov šteje kot počasi razgradljiva.
OPOMBA 5: Potencial za bioakumulacijo temelji na eksperimentalno ugotovljenem
BCF ≥ 500 ali, če ni tega podatka, na vrednosti log Kow ≥ 4, in sicer pod pogojem, da
je log Kow ustrezni pokazatelj za bioakumulacijski potencial snovi. Izmerjene
vrednosti za log Kow imajo večjo veljavo kot ocenjene vrednosti, izmerjene vrednosti
BCF pa prevladujejo nad vrednostmi log Kow.
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Slika 2.2.9.1.10.3.1: Kategorije za snovi, dolgoročno nevarne za vodno okolje
Ali imamo
ustrezne podatke o
kronični strupenosti za vse
tri trofične ravni? Glej opombo
2 k tabeli
2.2.9.1.10.3.1

Da

Razvrsti po kriterijih iz tabele 2.2.9.1.10.3.1 (b) (i) ali 2.2.9.1.10.3.1
(b)(ii) glede na informacijo o hitri degradaciji.

Ne
Oceni se:
Ali
imamo ustrezne
podatke o kronični
strupenosti za eno ali dve
trofični ravni?

Da

(b)
(če so za drugo(e) trofično(e) raven(i) na razpolago ustrezni
podatki o akutni strupenosti) po kriterijih iz tabele 2.2.9.1.10.3.1(b)
(iii),
in razvrsti glede na najbolj strožji izsledek.

Ne
Ali
imamo ustrezne
podatke o akutni
strupenosti?

(a)
po kriterijih iz tabele 2.2.9.1.10.3.1 (b)(i) ali
2.2.9.1.10.3.1(b)(ii) (odvisno od informacij o hitri degradaciji) in

Da

Razvrsti se po kriterijih iz tabele 2.2.9.1.10.3.1(b) (iii).

2.2.9.1.10.3.2 Shematski prikaz razvrščanja iz tabele 2.2.9.1.10.3.2 v nadaljevanju povzema
razvrstitvena merila za snovi.
Tabela 2.2.9.1.10.3.2: Shematski prikaz razvrščanja nevarnih snovi za
vodno okolje
Akutna nevarnost
(glej opombo 1)

kategorija: akutno 1
L(E)C50 ≤ 1,00

Razvrstitvene kategorije
dolgoročna nevarnost
(glej opombo 2)
razpoložljivi ustrezni podatki o kronični
ni ustreznih podatkov o
strupenosti
kronični strupenosti
(glej opombo 1)
počasi razgradljive
hitro razgradljive
snovi
snovi
(glej opombo 3)
(glej opombo 3)
kategorija: kronično 1 kategorija: kronično 1 kategorija: kronično 1
NOEC ali ECx ≤ 0,1
NOEC ali ECx ≤ 0,01
L(E)C50 ≤ 1,00 in odsotnost
hitre razgradljivosti in/ali BCF
≥ 500 ali, če ni tega podatka,
pa log Kow ≥ 4
kategorija: kronično 2 kategorija: kronično 2 kategorija: kronično 2
0,1 < NOEC ali ECx ≤ 1 0,01 < NOEC ali ECx ≤ 1,00 < L(E)C50 ≤ 10,0 in
0,1
odsotnost hitre razgradljivosti
in/ali BCF ≥ 500 ali, če ni tega
podatka, log Kow ≥ 4
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OPOMBA 1: Območje akutne strupenosti na podlagi vrednosti L(E)C50 v mg/l pri
ribah, rakih ali drugih vodnih (ali če ni eksperimentalnih podatkov, ocena na
podlagi kvantitativnega odnosa strukturne aktivnosti (QSAR) 15).
OPOMBA 2: Snovi se razvrščajo v različne kronične kategorije, razen če so na
voljo ustrezni podatki o kronični strupenosti za vse tri trofične ravni nad
topljivostjo v vodi ali nad 1 mg/l. ("Ustrezen" pomeni, da so podatki zadostni za
namen razvrščanja. Na splošno to pomeni izmerjene preizkusne podatke. Da pa
bi se izognili nepotrebnemu preizkušanju, so lahko, odvisno od primera do
primera, uporabi tudi ocenjene vrednosti, npr. (Q)SAR, v jasnih primerih pa
strokovna presoja).
OPOMBA 3: Območje kronične strupenosti na podlagi NOEC ali ekvivalentne
vrednosti ECx v mg/l pri ribah ali rakih ali na podlagi drugih priznanih meril za
kronično strupenost.".
V 2.2.9.1.10.4.1 se v prvem stavku besedilo "akutno kategorijo 1 in kronični kategoriji 1 in 2"
nadomesti s "kategorijo akutno 1 in kategoriji kronično 1 in 2", drugi odstavek pa se spremeni
tako, da se glasi:
""Sestavine bistvenega pomena" v zmesi so tiste, ki so prisotne v koncentraciji
enaki ali večji od 0,1 masnega odstotka pri sestavinah, razvrščenih kot akutne
in/ali kronične 1 ter enaki ali večji od 1 % pri drugih sestavinah, razen če obstaja
verjetnost (npr. pri zelo strupenih sestavinah), da je neka sestavina, prisotna v
koncentraciji pod 0,1 %, še vedno lahko bistvena za razvrstitev zmesi glede
nevarnosti za vodno okolje.".
V 2.2.9.1.10.4.2 se v naslovu slike besedo "kroničnih" nadomesti z "dolgoročnih", na sliki se
besedo "akutne/kronične" nadomesti z "akutne/dolgoročne" (štirikrat), besedilo
"Uporabi se metodo seštevanja (2.2.9.1.10.4.6.1 do 2.2.9.1.10.4.6.4), pri čemer
se upošteva:
•
odstotek vseh sestavin, razvrščenih kot "kronične",
•
odstotek sestavin, razvrščenih kot "akutne",
•
odstotek sestavin s podatki o akutni strupenosti: uporabi se formulo
dodajanja (2.2.9.1.10.4.5.2) ter pretvori tako dobljeno vrednost L(E)C50 v
ustrezno "akutno" kategorijo." pa se nadomesti z
"Uporabi se metoda seštevanja (2.2.9.1.10.4.6.1 do 2.2.9.1.10.4.6.4), pri čemer
se upošteva:
(a)

odstotek vseh sestavin, razvrščenih kot "kronične",

(b)

odstotek sestavin, razvrščenih kot "akutne",

(c)

odstotek sestavin s podatki o akutni strupenosti: uporabi se formule
dodajanja (2.2.9.1.10.4.5.2) ter pretvori tako dobljeno vrednost L(E)C50 ali
EqNOECm v ustrezno "akutno" kategorijo.".

2.2.9.1.10.4.3 se spremeni tako, da se glasi:
"2.2.9.1.10.4.3 Razvrstitev zmesi pri razpoložljivih podatkih o strupenosti za celotno zmes
15

Posebno navodilo je v poglavju 4.1, odstavek 4.1.2.13 in prilogi 9, razdelek A9.6 GHS.
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2.2.9.1.10.4.3.1 Če je bila zmes preizkušena kot celota za ugotavljanje strupenosti za vodo, se
podatek uporabi za razvrščanje zmesi po kriterijih, določenih za snovi.
Razvrstitev običajno temelji na podatkih za ribe, rake in alge/rastline (glej
2.2.9.1.10.2.3 in 2.2.9.1.10.2.4). Če ni ustreznih podatkov o akutni ali kronični
strupenosti za zmes kot celoto, se uporabijo "premostitvena načela" ali "metoda
seštevanja" (glej 2.2.9.1.10.4.4 do 2.2.9.1.10.4.6).
2.2.9.1.10.4.3.2 Razvrstitev zmesi glede dolgoročne nevarnosti zahteva dodatne podatke o
razgradljivosti in v nekaterih primerih bioakumulaciji. Za zmes kot celoto ni
podatkov o razgradljivosti in bioakumulaciji. Preizkusi o razgradljivosti in
bioakumulaciji za zmesi se ne uporabljajo, ker jih je običajno težko interpretirati,
nanašajo pa se lahko samo na posamezne snovi.
2.2.9.1.10.4.3.3 Razvrstitev v kategorijo akutno 1
(a)

Če so znani ustrezni preizkusni podatki o akutni strupenosti (LC50 ali EC50)
za zmes kot celoto in je L(E)C50 ≤ 1 mg/l:
zmes se razvrsti kot akutno 1 v sklad s tabelo 2.2.9.1.10.3.1 (a),

(b)

če so znani ustrezni preizkusni podatki o akutni strupenosti (LC50(s) ali
EC50(s) za zmes kot celoto in je L(E)C50(s) > 1 mg/l, ali nad topljivostjo v
vodi:
glede akutne nevarnosti po določbah ADR ni potrebna.

2.2.9.1.10.4.3.4 Razvrstitev v kategorijo kronično 1 in 2
(a)

(b)

Če so znani ustrezni podatki o kronični strupenosti (ECx ali NOEC) za zmes
kot celoto in je ECx ali NOEC preizkušane zmesi ≤ 1mg/l:
(i)

zmes se razvrsti kot "kronično 1" ali "kronično 2" po določbah iz tabele
2.2.9.1.10.3.1 (b) (ii) (hitro razgradljiva), če je iz dostopnih podatkov
mogoče sklepati, da so vse bistvene sestavine zmesi hitro
razgradljive,

(ii)

zmes se razvrsti kot "kronično 1" ali "kronično 2" v vseh ostalih
primerih v skladu z določbami iz tabele 2.2.9.1.10.3.1 (b) (i) (za snovi,
ki niso hitro razgradljive),

če so znani ustrezni podatki o kronični strupenosti (ECx ali NOEC) za zmes
kot celoto in je ECx(s) ali NOEC(s) preizkušene zmesi > 1mg/l ali nad
topljivostjo v vodi:
razvrstitev glede dolgoročne nevarnosti po določbah ADR ni
potrebna.".

Odstavek 2.2.9.1.10.4.4 se spremeni tako, da se glasi:
"2.2.9.1.10.4.4 Razvrstitev zmesi, če ni znanih podatkov o strupenosti za celotno zmes:
premostitvena načela".
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2.2.9.1.10.4.4.2 se spremeni tako, da se glasi:
"2.2.9.1.10.4.4.2 Redčenje
Če je nova zmes pridobljena z redčenjem preizkušene zmesi ali snovi z
razredčilom, katerega razvrstitev glede nevarnosti za vodno okolje je
ekvivalentna ali nižja od najmanj strupene prvotne sestavine in po pričakovanjih
ne bo vplival na nevarnosti drugih sestavin v vodi, se zmes razvrsti kot ekvivalent
prvotne preizkušene zmesi ali snovi. Namesto tega se lahko uporabi metodo,
opisano v 2.2.9.1.10.4.5.".
2.2.9.1.10.4.4.3 se spremeni tako, da se glasi:
"2.2.9.1.10.4.4.3
Serijska izdelava
Razvrstitev za nevarnosti v vodi pri izdelani seriji zmesi, ki je bila preizkušena, se
uporablja kot ekvivalentna za druge nepreizkušene izdelane serije istega
prodajnega izdelka, če jih je izdelal ali katerega izdelavo je nadzoroval isti
proizvajalec. Če obstaja utemeljena domneva, da bi znatna sprememba
proizvodnega postopka lahko vplivala na razvrstitev nepreizkušene serije za
nevarnost v vodi, je potrebna nova razvrstitev.".
V 2.2.9.1.10.4.4.4 se besedilo "Če je zmes" nadomesti s "Če je preizkušana zmes", besedi
"lahko zmes" se nadomesti z "lahko nepreizkušeno zmes", besedi "prvotna zmes" pa s "prvotna
preizkušena zmes".
2.2.9.1.10.4.4.5 se spremeni tako, da se glasi:
"2.2.9.1.10.4.4.5
Interpolacija znotraj ene kategorije strupenosti
Pri treh zmeseh (A, B in C) z enakimi sestavinami, kjer sta bili zmesi A in B
preizkušeni in sta v isti kategoriji strupenosti in kjer ima nepreizkušena zmes C
iste strupene aktivne sestavine kot zmes A in B, vendar ima koncentracijo
strupenih aktivnih sestavin na vmesni ravni med koncentracijama zmesi A in B,
se zmes C razvrsti v isto kategorijo kot A in B.".
V 2.2.9.1.10.4.4.6 se v alineji (b) pred besedo "enaka" doda "skoraj", v alineji (c) se besedo "je"
nadomesti s "so", v alineji (d) se besedilo "poznana razvrstitev za sestavini A in C ter je enaka"
nadomesti s "poznani podatki o nevarnosti za vodno okolje za sestavini A in C, ki so
enakovredni za obe sestavini", besedilo za alinejo (d) pa se spremeni tako, da se glasi:
"in je bila zmes (i) ali (ii) že razvrščena na podlagi preizkusnih podatkov, se
drugo zmes uvrsti v isto kategorijo nevarnosti.".
V 2.2.9.1.10.4.5 se za besedo "podatkih" doda "o strupenosti".
2.2.9.1.10.4.5.2 se spremeni tako, da se glasi:
"2.2.9.1.10.4.5.2 Zmesi so lahko narejene s kombinacijo že razvrščenih sestavin (akutne 1 in/ali
kronične 1, 2) in sestavin, za katere so na razpolago ustrezni podatki iz preizkusa
o strupenosti. Če so znani ustrezni podatki o strupenosti za več kot eno
sestavino zmesi, se skupna strupenost teh sestavin izračuna po formuli
dodajanja (a) ali (b), odvisno od vrste podatkov o strupenosti:
(a)

na podlagi akutne strupenosti za vodno okolje:

∑C

i

L(E )C50 m

=

Ci

∑ L ( E )C
n

50 i
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Pri tem je:
Ci

= koncentracija sestavine i (masni odstotek),

L(E)C50i

= LC50 ali EC50 za sestavino i (mg/l),

n

= število sestavin, i se šteje od 1 do n,

L(E)C50m

= L(E)C50 dela zmesi z znanimi preizkusnimi podatki.

Tako dobljeno vrednost se uporabi za določitev kategorije akutne
strupenosti tega dela zmesi in se potem uporabi pri metodi seštevanja,
(b)

na podlagi kronične strupenosti za vodno okolje:

∑C + ∑C
i

EqNOECm

j

=∑
n

Cj
Ci
+∑
NOECi n 0.1 ⋅ NOEC j

Pri tem je:
Ci

=

koncentracija sestavine i (masni odstotek), ki vključuje hitro
razpadne sestavine,

Cj

=

koncentracija sestavine j (masni odstotek), ki vključuje
počasi razgradljive sestavine,

NOECi

=

NOEC (ali druga priznana vrednost za kronično
strupenost) za sestavino i, ki vključuje hitro razgradljive
sestavine, izražena v mg/l,

NOECj

=

NOEC (ali druga priznana vrednost za kronično
strupenost) za sestavino j, ki vključuje počasi razgradljive
sestavine, izražena v mg/l,

n

=

število sestavin, i in j se štejeta od 1 do n,

EqNOECm

=
ekvivalent NOEC dela zmesi, za katerega so znani
preizkusni podatki.

Ekvivalentna strupenost se tako odraža v dejstvu, da se za počasi
razgradljive snovi določa kategorija nevarnosti za eno stopnjo "strožje" kot
za hitro razgradljive snovi.
Pri določanju kategorije dolgoročne nevarnosti tega dela zmesi se mora
uporabljati izračunan ekvivalent strupenosti v skladu s kriteriji za hitro
razgradljive snovi (tabela 2.2.9.1.10.3.1 (b) (ii)), ki se potem uporabi pri
metodi seštevanja.".
V 2.2.9.1.10.4.5.3 se v prvem stavku besedilo "vsake snovi" nadomesti z "vsake sestavine",
"isto zvrst" z "isto taksonomsko zvrst", "daphnij" z "rakov", "treh zvrsti" pa s "treh skupin". V
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drugem stavku se besedo "zvrsti" nadomesti s "taksonomski skupini". Zadnji stavek se
spremeni tako, da se glasi "Na podlagi izračunane akutne in kronične strupenosti in ob uporabi
meril, opisanih pri snoveh, se ta del zmesi razvrsti kot akutna 1 in ali kronično 1 ali 2."
V 2.2.9.1.10.4.6.2.1 se besedilo "Upoštevati je treba" nadomesti s "Prvič, upoštevati je treba",
"vsota teh" se nadomesti z "vsota koncentracij (v %) teh", "kot kategorija" se nadomesti z "v" in
črta besedo "kategorijo".
2.2.9.1.10.4.6.2.2 se spremeni tako, da se glasi:
"2.2.9.1.10.4.6.2.2
Razvrstitev zmesi glede akutnih nevarnosti na osnovi tega seštevanja
koncentracij razvrščenih sestavin je povzeta v spodnji tabeli 2.2.9.1.10.4.6.2.2.
Tabela 2.2.9.1.10.4.6.2.2: Razvrstitev zmesi pri akutnih nevarnostih, ki temelji na
seštevanju koncentracij razvrščenih sestavin
Vsota koncentracij (v %)
sestavin, razvrščenih kot:
akutno 1 × M a ≥ 25%
a

Zmes razvrščena kot:
akutno 1

Obrazložitev faktorja M je v 2.2.9.1.10.4.6.4.".

V 2.2.9.1.10.4.6.3.1 se besedilo "vsota teh" nadomesti z "vsota koncentracij (v %) teh" in črta
besedo "kategorijo" (dvakrat).
V 2.2.9.1.10.4.6.3.2 se besedilo "vsota vseh" nadomesti z "vsota koncentracij (v %) vseh"
(dvakrat).
2.2.9.1.10.4.6.3.3 se spremeni tako, da se glasi:
"2.2.9.1.10.4.6.3.3
Razvrstitev zmesi glede dolgoročnih nevarnosti, ki temelji na
omenjenem seštevku koncentracij razvrščenih sestavin, je predstavljena v tabeli
2.2.9.1.10.4.6.3.3.
Table 2.2.9.1.10.4.6.3.3: Razvrstitev zmesi glede dolgoročnih
nevarnosti na osnovi seštevanja koncentracij razvrščenih sestavin
Vsota koncentracij (v %) sestavin,
razvrščenih kot:
kronično 1 × M a
≥ 25%
(M × 10 × kronično 1) + kronično 2 ≥ 25%
a

Zmes razvrščena kot:
kronično 1
kronično 2

Obrazložitev faktorja M je v 2.2.9.1.10.4.6.4.".

V 2.2.9.1.10.4.6.4 se v prvem stavku besedilo "Sestavine kategorije akutno 1, katerih strupenost
je znatno pod 1 mg/l, lahko vplivajo " nadomesti s "Sestavine kategorije akutno 1 ali kronično 1,
katerih akutna strupenost je znatno pod 1 mg/l in/ali kronična strupenost znatno pod 0,1 mg/l
(če so počasi razgradljive) in 0,01 mg/l (če so hitro razgradljive), lahko vplivajo", v drugem
stavku se besedilo "sestavin akutno 1" nadomesti s "sestavin akutno 1 in kronično 1", v zadnjem
stavku pa "akutni strupenosti" z "akutni in/ali kronični strupenosti".
Tabela 2.2.9.1.10.4.6.4 se spremeni tako, da se glasi:

V 2.2.9.1.10.4.6.4 se v prvem stavku besedilo "Sestavine kategorije akutno 1, katerih strupenost
je znatno pod 1 mg/l, lahko vplivajo " nadomesti s "Sestavine kategorije akutno 1 ali kronično 1,
katerih akutna strupenost je znatno pod 1 mg/l in/ali kronična strupenost znatno pod 0,1 mg/l
(če so počasi razgradljive) in 0,01 mg/l (če so hitro razgradljive), lahko vplivajo", v drugem
stavku se besedilo "sestavin akutno 1" nadomesti s "sestavin akutno 1 in kronično 1", v zadnjem
Stran
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Tabela 2.2.9.1.10.4.6.4 se spremeni tako, da se glasi:
"Tabela 2.2.9.1.10.4.6.4: Faktorji množenja za zelo strupene
sestavine v zmeseh
Akutna strupenost

Faktor M

Kronična strupenost

vrednost L(E)C50

vrednost NOEC

Faktor M

a
RD b
NRD
sestavine sestavine

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

1

0,01 < NOEC ≤ 0,1

1

−

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

10

0,001 < NOEC ≤ 0,01

10

1

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

100

0,0001 < NOEC ≤ 0,001

100

10

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

1 000

0,00001 < NOEC ≤ 0,0001

1 000

100

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

10 000

0,000001 < NOEC ≤ 0,00001

10 000

1 000

(se nadaljuje v intervalih faktorja 10)
a

Počasi razgradljive.

b

Hitro razgradljive.".

(se nadaljuje v intervalih faktorja 10)

V 2.2.9.1.10.4.6.5 se besedilo "kronični nevarnosti" nadomesti s "kronični strupenosti".
2.2.9.1.10.5 se spremeni tako, da se glasi:
"2.2.9.1.10.5 Snovi ali zmesi, razvrščene kot okolju nevarne snovi (vodno okolje) na podlagi
Uredbe 1272/2008/EC16
Če ni razpoložljivih podatkov za razvrstitev po merilih iz 2.2.9.1.10.3 in
2.2.9.1.10.4, se snov ali zmes:
(a)

razvrsti kot okolju nevarna snov (vodno okolje), če se mora v skladu z
uredbo 1272/2008/EC16 uvrstiti v kategorijo(e) vodno akutno 1, vodno
kronično 1 ali vodno kronično 2 ali, če to še velja po navedeni uredbi,
označiti z opozorilnim(i) stavkom(i) R50, R50/53 ali R51/53 v skladu z
direktivo 67/548/EEC3 ali 1999/45/EC4,

(b)

lahko šteje kot okolju nenevarna snov (vodno okolje), če je v skladu
direktivama ali uredbo iz prejšnje alineje ni treba označiti z navedenim(i)
opozorilnim(i) stavkom(i) ali uvrstiti v navedeno(e) kategorijo(e).".

Odstavka 2.2.9.1.10.5.1 in 2.2.9.1.10.5.2 se črtata.
16

Uredba 1272/2008/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o
razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi (Uradni list Evropske unije št. L 353 z dne
30. 12. 2008).

3

Direktiva Sveta, št. 67/548/EEC z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonodaje,
predpisov in administrativnih določb med državami članicami glede razvrščanja, pakiranja in
označevanja nevarnih snovi (Uradni list Evropskih skupnosti št. L 196 z dne 16. 8. 1967).

4

Direktiva 1999/45/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o
približevanju zakonodaje, predpisov in administrativnih določb med državami članicami glede
razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih pripravkov (Uradni list Evropskih skupnosti št. L
200 z dne 30. 7. 1999).
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Doda se nov odstavek 2.2.9.1.10.6, ki se glasi:
"2.2.9.1.10.6 Uvrstitev snovi ali zmesi, razvrščenih kot okolju nevarne snovi (vodno okolje) v
skladu z določbami iz 2.2.9.1.10.3, 2.2.9.1.10.4 ali 2.2.9.1.10.5:
Snovi ali zmesi, razvrščene kot okolju nevarne snovi (vodno okolje), ki niso
drugače razvrščene po določbah ADR, se uvrsti v:
UN št. 3077 OKOLJU NEVARNA SNOV, TRDNA, N.D.N. ali
UN št. 3082 OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N.
Uvrščene morajo biti v embalažno skupino III.".
V 2.2.9.1.11 se v drugem stavku besedilo "za kužne" nadomesti z "za strupene ali kužne",
opomba pod črto "14" se preštevilči v opombo pod črto "17", v opombi 3 pa se za dosedanjim
besedilom doda "Genetsko spremenjene žive živali se morajo prevažati po določbah in pogojih
pristojnih organov države porekla in namembne države.".
V 2.2.9.1.14 se besedilo "UN št. 3166 motor z notranjim izgorevanjem ali vozilo na vnetljiv plin
ali vozilo na vnetljivo tekočino," nadomesti z "UN št. 3166 motor z notranjim izgorevanjem ali
vozilo na vnetljiv plin ali 3166 vozilo na vnetljivo tekočino ali 3166 motor z gorivno celico na
vnetljiv plin ali 3166 motor z gorivno celico na vnetljivo tekočino ali 3166 vozilo z gorivno celico
na vnetljiv plin ali 3166 vozilo z gorivno celico na vnetljivo tekočino,".
V 2.2.9.3
se besedilo "Seznam skupinskih oznak" nadomesti s "Seznam vpisov",
besedilo "RICINUSOVI KOLAČI" pa z "RICINUSOVA DROZGA".
Poglavje 2.3
2.3.3.1 se spremeni tako, da se glasi:
"2.3.3.1
Določanje plamenišča
2.3.3.1.1

Za določanje plamenišča vnetljivih tekočin se lahko uporabljajo naslednje
metode:
Mednarodni standardi:
ISO 1516 (Določanje plamenišča – da/ne postopek – Ravnovesna metoda z
zaprto posodo)
ISO 1523 (Določanje plamenišča – Ravnovesna metoda z zaprto posodo)
ISO 2719 (Določanje plamenišča – Pensky-Martensova metoda z zaprto posodo)
ISO 13736 (Določanje plamenišča – Abelova metoda z zaprto posodo)
ISO 3679 (Določanje plamenišča – Hitra ravnovesna metoda z zaprto posodo)
ISO 3680 (Določanje plamenišča – da/ne postopek – Hitra ravnovesna metoda z
zaprto posodo)
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Nacionalni standardi:
American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO
Box C700, West Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959:
ASTM D3828-07a, Standardna preizkusna metoda za določanje plamenišča z
majhno preizkusno napravo z zaprto posodo
ASTM D56-05, Standardna preizkusna metoda za določanje plamenišča s
preizkusno napravo Tag z zaprto posodo
ASTM D3278-96(2004)e1, Standardna preizkusna metoda za določanje
plamenišča za tekočine z majhno preizkusno napravo z zaprto posodo
ASTM D93-08, Standardna preizkusna metoda za določanje plamenišča s
Pensky-Martensovo preizkusno napravo z zaprto posodo
Association française de normalisation, AFNOR, 11, rue de Pressensé, F-93571
La Plaine Saint-Denis Cedex:
Francoski standard NF M 07 - 019
Francoski standard NF M 07 - 011 / NF T 30 - 050 / NF T 66 - 009
Francoski standard NF M 07 - 036
Deutsches Institut für Normung, Burggrafenstr. 6, D-10787 Berlin:
Standard DIN 51755 (plamenišča pod 65 °C)
State Committee of the Council of Ministers for Standardization, RUS-113813,
GSP, Moscow, M-49 Leninsky Prospect, 9:
GOST 12.1.044-84".
2.3.3.1.2 se spremeni tako, da se glasi:
"2.3.3.1.2
Za določitev plamenišča barv, lepil ali podobnih viskoznih proizvodov, ki
vsebujejo topila, se lahko uporabljajo le naprave in preizkusne metode, ki so
primerne za določitev plamenišča viskoznih tekočin in ustrezajo naslednjim
standardom:
(a)

Mednarodni standard ISO 3679: 1983,

(b)

Mednarodni standard ISO 3680: 1983,

(c)

Mednarodni standard ISO 1523: 1983,

(d)

Mednarodni standard EN ISO 13736 in EN ISO 2719, metoda B.".

2.3.3.1.3 se spremeni tako, da se glasi:

(b)

Mednarodni standard ISO 3680: 1983,

(c)

Mednarodni standard ISO 1523: 1983,

972719,
/ 3. 12.
2010 B.".
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(d)

2.3.3.1.3 se spremeni tako, da se glasi:
"2.3.3.1.3

Standardi, navedeni v 2.3.3.1.1, se smejo uporabljati samo za območja
plamenišč, ki so navedena v posameznem standardu. Pri izbiri ustreznega
standarda se mora upoštevati možnost kemične reakcije med snovjo in posodo,
v kateri je vzorec. Napravo je treba zaradi varnosti postaviti na mesto brez
prepiha. Za organske perokside, snovi, ki se razkrojijo same (znane tudi kot
»energetiki«), in strupe se zaradi varnosti lahko preizkušajo le majhni vzorci,
velikosti približno 2 ml.".

2.3.3.1.4 se spremeni tako, da se glasi:
2.3.3.1.4
Če se pri metodi neuravnoteženosti ugotovi, da je plamenišče 23 °C ± 2 °C ali 60
°C ± 2 °C, se mora za vsako temperaturno območje rezultat potrditi z metodo
uravnoteženosti.
Črtajo se odstavki 2.3.3.1.5, 2.3.3.1.6 in 2.3.3.1.7.
Odstavek 2.3.3.1.8 se preštevilči in postane novi odstavek 2.3.3.1.5.
Razdelek 2.3.3.2 se preštevilči in postane podrazdelek 2.3.3.3 ter doda nov podrazdelek
2.3.3.2, ki se glasi:
"2.3.3.2
Določanje začetka vrenja
Za določanje začetka vrenja vnetljivih tekočin se lahko uporabljajo naslednje
metode:
Mednarodni standardi:
ISO 3924 (Naftni proizvodi – Določanje širjenja vrelnega območja – metoda s
plinsko kromatografijo)
ISO 4626 (Hlapljive organske tekočine – Določanje vrelnega območja organskih
topil, ki se uporabljajo kot surovine)
ISO 3405 (Naftni proizvodi – Določanje destilacijskih lastnosti pri atmosferskem
tlaku)
Nacionalni standardi:
American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO
Box C700, West Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959:
ASTM D86-07a, Standardna preizkusna metoda za destilacijo naftnih proizvodov
pri atmosferskem tlaku
ASTM D1078-05, Standardna preizkusna metoda za destilacijsko območje
hlapljivih organskih tekočin
Nadaljnje sprejemljive metode:
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Metoda A.2, kot je opisana v delu A priloge k uredbi Komisije (EC) št.
440/20081.".
Spremembe in dopolnitve 3. DELA
V naslovu 3. dela se besedilo "v majhnih embalažnih enotah (omejene količine)" nadomesti
s ", pakirano v omejenih količinah (majhne embalažne enote)".
Poglavje 3.1
V 3.1.2.2 se besedilo "METALURŠKO ŽELEZO, OSTANKI VRTANJA, STRUŽENJA ali
REZANJA" nadomesti z "METALURŠKO ŽELEZO, kot so OSTANKI VRTANJA, OSTANKI
STRUŽENJA, OSTANKI REZANJA ali ODPADKI", besedilo
"METALURŠKO ŽELEZO, OSTANKI VRTANJA
METALURŠKO ŽELEZO, OSTANKI STRUŽENJA
METALURŠKO ŽELEZO, OSTANKI REZANJA" pa se nadomesti z
"METALURŠKO ŽELEZO, OSTANKI VRTANJA
METALURŠKO ŽELEZO, OSTANKI STRUŽENJA
METALURŠKO ŽELEZO, OSTANKI REZANJA
METALURŠKO ŽELEZO, ODPADKI".
V 3.1.2.8.1 se za številko 274 doda "ali 318".
V 3.1.2.8.1.1 se besedo "kemično" nadomesti s "kemično ali biološko".
3.1.2.9 se črta in doda nov razdelek 3.1.3, ki se glasi:
"3.1.3
Raztopine ali zmesi
OPOMBA: Če je snov v tabeli A v poglavju 3.2 posebej imensko navedena, mora
biti pri prevozu poimenovana z uradnim imenom snovi iz kolone (2) tabele A v
poglavju 3.2. Takšne snovi lahko vsebujejo tehnične nečistoče (nastale na primer
med proizvodnim postopkom), dodatke za stabilizacijo ali dodatke zaradi drugih
namenov, ki ne vplivajo na njihovo razvrstitev. Kljub temu pa se imensko
navedeno snov, ki vsebuje tehnične nečistoče, dodatke za stabilizacijo ali
dodatke zaradi drugih namenov, ki vplivajo na njeno razvrstitev, šteje za
raztopino ali zmes (glej 2.1.3.3).
3.1.3.1

Za raztopino ali zmes ne veljajo določbe ADR, če so karakteristike, lastnosti,
oblika ali fizikalno stanje raztopine ali zmesi takšne, da ne ustrezajo merilom
(vključno s človeškimi izkušnjami) za uvrstitev v katerikoli razred.

3.1.3.2

Za raztopino ali zmes, sestavljeno iz samo ene prevladujoče snovi, imensko
navedene v tabeli A v poglavju 3.2 in ene ali več snovi, ki ne spadajo v ADR, ali
sledi ene ali več snovi, imensko navedenih v tabeli A v poglavju 3.2, se uvrsti v

1

Uredba Komisije (EC) št. 440/2008 z dne 30. maja 2008 o določitvi testnih metod v
skladu z Uredbo (EC) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji,
avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Uradni list EU, št. L 142 z dne 31.05.2008, str. 1739 in št. 143 z dne 3. 6. 2008, str. 55).
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UN številko in uradno ime blaga prevladujoče snovi, ki je imensko navedena v
tabeli A v poglavju 3.2, če:
(a)

raztopina ali zmes ni imensko navedena v tabeli A poglavja 3.2,

(b)

ime in opis snovi, imensko navedene v tabeli A v poglavju 3.2, izrecno ne
določa, da se nanašata samo na čisto snov,

(c)

se ne razlikujejo razred, razvrstitveni kod, embalažna skupina ali fizikalno
stanje raztopine ali zmesi od teh podatkov za snov, imensko navedeno v
tabeli A v poglavju 3.2 ali

(d)

nevarne karakteristike in lastnosti raztopine ali zmesi ne zahtevajo
drugačnih ukrepov v kritičnih razmerah od ukrepov, predvidenih za snov, ki
je imensko navedena v tabeli A v poglavju 3.2.

Kot del uradnega imena snovi se v teh primerih doda ustrezno besedo
"RAZTOPINA" oziroma "ZMES", na primer "ACETON, RAZTOPINA". Dodatno se
lahko za osnovnim opisom zmesi ali raztopine navede tudi koncentracija
raztopine ali zmesi, na primer: "ACETON, 75-ODSTOTNA RAZTOPINA".
3.1.3.3

Raztopino ali zmes, ki ni imensko navedena v tabeli A v poglavju 3.2 in je
sestavljena iz dveh ali več vrst nevarnega blaga, je treba uvrstiti v skupinsko
oznako s takšnim uradnim poimenovanjem snovi, razredom, razvrstitvenim
kodom in embalažno skupino, ki najbolj natančno opredeli raztopino ali zmes.".

Poglavje 3.2
V 3.2.1 se spremeni opomba za razlago kolone (7a) tako, da se glasi:
"Kolona (7a) "Omejene količine"
Vsebuje največjo količino na notranjo embalažo ali predmet za
prevoz nevarnega blaga v omejenih količinah (majhne embalažne
enote) v skladu s poglavjem 3.4.".
Spremembe in dopolnitve tabele A v poglavju 3.2
V tabeli A v poglavju 3.2 se v koloni (16) pri vseh vpisih, kjer je navedena, črta posebna določba
"V12".
V koloni (16) se doda posebna določba "V12", in sicer pri vpisih, kjer je v koloni (8) navedeno
navodilo za pakiranje IBC100 in pri vpisih, kjer je v koloni (8) navedeno navodilo za pakiranje
IBC03.
V koloni (6) se za UN št. 0323, 0366, 0441, 0445, 0455, 0456, 0460 in 0500 doda "347".
Pri UN 0394 se v koloni
"TRINITRORESORCINOL".

(2)

besedo

"TRINITRORESORSINOL"

nadomesti

V koloni (6) se za UN št. 1002 in 1956 črta "292".
Pri UN 1069 se v koloni (2) besedo "NITROSILKLORID" nadomesti z "NITROZILKLORID".

s
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V koloni (6) se za UN št. 1092, 1098, 1135, 1143, 1163, 1182, 1185, 1238, 1239, 1244, 1251,
1510, 1541, 1580, 1595, 1605, 1647, 1670, 1695, 1752, 1809, 1810, 1834, 1838, 1892, 1994,
2232, 2334, 2337, 2382, 2407, 2474, 2477, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487,
2488, 2521, 2605, 2606, 2644, 2646, 2668, 3023, 3079 in 3246 doda "354".
V koloni (7b) se za UN št. 1092, 1098, 1135, 1143, 1163, 1182, 1185, 1238, 1239, 1244, 1251,
1541, 1580, 1595, 1605, 1647, 1670, 1695, 1752, 1809, 1810, 1838, 1892, 1994, 2232, 2334,
2337, 2382, 2407, 2474, 2477, 2480, 2482, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2521, 2606, 2644,
2646, 2668, 3023, 3246 in 3381 do 3390 besedilo spremeni tako, da se glasi "E0".
V koloni (12) se za UN št. 1092, 1238, 1239, 1244, 3381, 3383, 3385, 3387 in 3389 besedilo
"L10CH" nadomesti z "L15CH".
V koloni (8) se za UN št. 1135, 1143, 1695, 1752, 1809, 1810, 2232, 2337, 2382, 2474, 2477,
2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2521, 2605, 2606, 2644, 2646, 3023, 3079 in 3246
besedilo "P001" nadomesti s "P602".
V koloni (10) se za UN št. 1135, 1182, 1541, 1605, 1670, 1810, 1838, 1892, 2232, 2382, 2474,
2477, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2521, 2605, 2606, 2644, 2668, 3079 in
3246 besedilo spremeni tako, da se glasi "T20".
V koloni (11) se za UN št. 1135, 1182, 1251, 1541, 1580, 1605, 1670, 1810, 1834, 1838, 1892,
2232, 2382, 2474, 2477, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2521, 2605, 2606,
2644, 2668, 3079 in 3246 doda "TP37".
Pri UN 1201 (pri obeh vpisih) se besedilo v koloni (2) spremeni tako, da se glasi "PATOKA
(FUZELNO OLJE)".
Pri UN 1202 (prvi vpis) se v koloni (2) besedilo "LAHKO KURILNO OLJE" nadomesti s
"KURILNO OLJE, LAHKO".
Pri UN 1202 (drugi vpis) se v koloni (2) besedilo "KURILNO OLJE (LAHKO)" nadomesti s
"KURILNO OLJE, LAHKO".
Pri UN 1202 (tretji vpis) se v koloni (2) besedilo "KURILNO OLJE, (LAHKO)" nadomesti s
"KURILNO OLJE, LAHKO".
V koloni (10) se za UN št. 1251 in 1580 besedilo "T14" nadomesti s "T22".
V koloni (12) se za UN št. 1251 in 1580 besedilo "L10CH" nadomesti z "L15CH".
Pri UN št. 1263 se v koloni (2) pri vseh vpisih besedilo "BARVA (vključuje barvo, lak, lošč, lužilo,
smolno raztopino, firnež, polirno sredstvo, tekoče polnilo in osnovni premaz) ali BARVAM
SORODNE SNOVI (tudi razredčila in topila)" nadomesti z "BARVA (vključuje barvo, lak, lošč,
lužilo, smolno raztopino, firnež, polirno sredstvo, tekoče polnilo in tekoč osnovni premaz) ali
BARVI SORODNA SNOV (tudi razredčilo za barve in topilo)".
Pri UN št. 1263 se v koloni (2) besedo "katerih" nadomesti s "katere" (velja za drugi, tretji, šesti
in sedmi vpis).
V koloni (6) se črta številka 649 kjerkoli je navedena (velja za UN št. 1267, 1268 in 3295).
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V koloni (6) se za UN št. 1353, 1373, 1389, 1390, 1392, 1393, 1421, 1477 (embalažni skupini II
in III), 1481 (embalažni skupini II in III), 1483 (embalažni skupini II in III), 1740 (embalažni
skupini II in III), 2430 (embalažne skupine I, II in III), 2583, 2584, 2585, 2586, 2837 (embalažni
skupini II in III), 2985, 2986, 2987, 2988, 3089 (embalažni skupini II in III), 3145 (embalažne
skupine I, II in III), 3167, 3168, 3169, 3211 (embalažni skupini II in III), 3215, 3216, 3218
(embalažni skupini II in III), 3401 in 3402 črta "274".
Pri UN 1372 se besedilo v koloni (2) spremeni tako, da se glasi "Vlakna, živalska ali rastlinska,
zgorela mokra ali vlažna".
Pri UN št. 1373, 1442 in 3175 se v koloni (14) doda "AT".
Pri UN 1378 se besedilo v koloni (2) spremeni tako, da se glasi "KOVINSKI KATALIZATOR,
NAVLAŽEN, z vidnim presežkom tekočine".
V koloni (6) se za UN št. 1450 in 3213 (embalažni skupini II in III) številko "604" nadomesti s
"350".
V koloni (6) se za UN št. 1461 in 3210 (embalažni skupini II in III) številko "605" nadomesti s
"351".
V koloni (6) se za UN št. 1482 (embalažni skupini II in III) in 3214 številko "608" nadomesti s
"353".
V koloni (15) se za UN št. 1541, 1580, 1595, 1605, 1647, 1670, 1752, 1809, 1892, 2232, 2644,
2646 in 3246 spremeni kod omejitev za predore tako, da se glasi "(C/D)".
Pri UN 1602 se v koloni (2) besedo "BARVIL" nadomesti z "BARVILA" (pri vseh vpisih).
Pri UN 1704 se v koloni (3b) besedilo "T2" nadomesti s "T1", v koloni (9b) se "MP10" nadomesti
z "MP15", v koloni (12) se črta "SGAH", v koloni (16) pa "V11".
V koloni (6) se za UN št. 1748 (embalažna skupina II), 2208 in 2880 (embalažni skupini II in III)
črta "313".
V koloni (6) se pri vseh vpisih za UN št. 1851, 3248 in 3249 črta "274".
Pri UN 1906 se besedilo v koloni (2) spremeni tako, da se glasi "ODPADNA ŽVEPLOVA
KISLINA".
V koloni (6) se pri vseh vpisih za UN št. 1950 in 2037 doda "344".
V koloni (6) se za UN št. 1956 črta "567".
Pri UN 1965 se v koloni
"OGLJIKOVODIKOV PLIN,".

(2)

besedilo

"OGLJIKOVODIKI,

V koloni 15 se za UN št. 2480 črko "(D)" nadomesti s "(C/D).
Za UN št. 2605 in 3079 se:
– v koloni (3a) številko "3" nadomesti s "6.1",

PLINI,"

nadomesti

z
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– v koloni (5) številki "3 + 6.1" nadomesti s "6.1 + 3",
– v koloni (3b) besedilo spremeni tako, da se glasi "TF1",
– v koloni (9b) besedilo "MP7 MP17" nadomesti z "MP8 MP17",
– v koloni (13) pred "TE21" doda "TE19",
– v koloni (15) spremeni kod omejitev za predore tako, da se glasi "(C/D)",
– v koloni (18) doda "CV1",
– v koloni (19) besedilo"S2 S22" nadomesti s "S2 S9 S14" in
– v koloni (20) številko spremeni tako, da se glasi "663".
Pri UN 2730 se besedilo v koloni (2) spremeni tako, da se glasi "NITROANIZOLI, TEKOČI".
Pri UN 2732 se besedilo v koloni (2) spremeni tako, da se glasi "NITROBROMOBENZENI,
TEKOČI".
V koloni 15 se za UN št. 2813 (embalažna skupina I), 2870 (prvi vpis) in 3131 (embalažna
skupina I) črko "(E)" nadomesti z "(B/E)".
V koloni (6) se za UN št. 2910, 2916, 2917, 2919 in 3323 doda "325".
Pri UN 2969 se v koloni (2) besedilo "RICINUSOVI KOLAČI" nadomesti z "RICINUSOVA
DROZGA".
Pri UN 3028 se besedilo v koloni (2) spremeni tako, da se glasi "BATERIJE (AKUMULATORJI),
SUHE, VSEBUJEJO TRDEN KALIJEV HIDROKSID, za shranjevanje električne energije".
V koloni (6) se za UN št. 3090, 3091, 3480 in 3481 doda "656".
Pri UN 3011 (pri vseh vpisih) in 3012 (pri vseh vpisih) se v koloni (2) besedilo "PESTICID NA
OSNOVI ŽIVEGA SREBRA" nadomesti z "ŽIVOSREBROV PESTICID".
Pri UN 3066 (pri obeh vpisih) se besedilo v koloni (2) spremeni tako, da se glasi "BARVA
(vključuje barvo, lak, lošč, lužilo, smolno raztopino, firnež, polirno sredstvo, tekoče polnilo in
tekoč osnovni premaz) ali BARVI SORODNA SNOV (tudi razredčilo za barve in topilo)".
Pri UN 3121 se besedilo v koloni (2) spremeni tako, da se glasi "TRDEN OKSIDANT, REAGIRA
Z VODO, N.D.N.".
Pri UN 3137 se besedilo v koloni (2) spremeni tako, da se glasi "TRDEN OKSIDANT,
VNETLJIV, N.D.N.".
Pri UN 3143 (pri vseh vpisih) se besedilo v koloni (2) spremeni tako, da se glasi "BARVILO,
TRDNO, STRUPENO, N.D.N., ali VMESNI PRODUKT BARVILA, TRDEN, STRUPEN, N.D.N.".
Pri UN 3311 se besedilo v koloni (2) spremeni tako, da se glasi "PLIN, GLOBOKO OHLAJEN,
TEKOČ, OKSIDIRAJOČ, N.D.N.".
V koloni (6) se za UN št. 3328, 3329, 3330 in 3331 doda "326".
Pri UN 3356 se besedilo v koloni (2) spremeni tako, da se glasi "KISIKOV GENERATOR,
KEMIČNI".
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V koloni (11) se za UN št. 3391 do 3394, 3395 do 3399 (embalažne skupine I, II in III) in 3400
(embalažni skupini II in III) doda "TP36".
Pri UN 3436 se besedilo v koloni (2) spremeni tako, da se glasi "HEKSAFLUOROACETON
HIDRAT, TRDEN".
Pri UN 3458 se besedilo v koloni (2) spremeni tako, da se glasi "NITROANIZOLI, TRDNI".
Pri UN 3459 se besedilo v koloni (2) spremeni tako, da se glasi "NITROBROMOBENZENI,
TRDNI".
Pri UN 3469 (pri vseh vpisih) se besedilo v koloni (2) spremeni tako, da se glasi "BARVA,
VNETLJIVA, JEDKA (vključuje barvo, lak, lošč, lužilo, smolno raztopino, firnež, polirno sredstvo,
tekoče polnilo in tekoč osnovni premaz) ali BARVI SORODNA SNOV, VNETLJIVA, JEDKA (tudi
razredčilo za barve in topilo)".
Pri UN 3470 se besedilo v koloni (2) spremeni tako, da se glasi "BARVA, JEDKA, VNETLJIVA
(vključuje barvo, lak, lošč, lužilo, smolno raztopino, firnež, polirno sredstvo, tekoče polnilo in
tekoč osnovni premaz) ali BARVI SORODNA SNOV, JEDKA, VNETLJIVA (tudi razredčilo za
barve in topilo)".
V koloni (6) se za UN št. 3480 in 3481 doda "348".
V koloni (6) se za UN št. 1002 doda "655".
V koloni (6) se za UN št. 1040 (dvakrat) doda "342".
V koloni (6) se za UN št. 1066 doda "653".
V koloni (6) se za UN št. 1072 doda "355".
V koloni (6) se za UN št. 1266 (pri vseh vpisih) doda "163".
V koloni (6) se za UN št. 1267 (pri vseh vpisih) doda "357".
Za UN št. 1391 se črta drugi vpis (razvrstitveni kod WF1). Pri prvem vpisu (razvrstitveni kod W1)
se v koloni (2) črta besedilo "s plameniščem nad 60 °C", v koloni (6) pa številko "274".
V koloni (6) se za UN št. 1462 črta številko "606" in doda "352".
Za UN št. 1510 se:
– v koloni (3a) številko "5.1" nadomesti s "6.1",
– v koloni (5) številki "5.1+6.1" nadomesti s "6.1+5.1",
– v koloni (3b) besedilo "OT1" nadomesti s "TO1",
– v koloni (9b) besedilo "MP2" nadomesti z "MP8 MP17",
– v koloni (12) besedilo "L4BN" nadomesti z "L10CH",
– v koloni (13) besedilo "TU3 TU28" nadomesti s "TU14 TU15 TE19 TE21",
– v koloni (15) spremeni kod omejitev za predore tako, da se glasi "(B/D)",
– v koloni (16) črta "V5",
– v koloni (18) besedilo "CV24 CV28" nadomesti s "CV1 CV13 CV28",
– v koloni (19) besedilo"S20" nadomesti s "S9 S14" in
– v koloni (20) številko spremeni tako, da se glasi "665".
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V koloni (8) se za UN št. 1580 besedilo "P602" nadomesti s "P601".
Za UN št. 1649 se črta drugi vpis (razvrstitveni kod TF1). Pri prvem vpisu (razvrstitveni kod T3)
se v koloni (2) črta besedilo "s plameniščem nad 60 °C".
V koloni (6) se za UN št. 1748 črta "589" (dvakrat), za embalažno skupino III pa se v koloni (9a)
doda "B13".
Za UN št. 1810 se:
– v koloni (3a) številko "8" nadomesti s "6.1",
– v koloni (3b) besedilo spremeni tako, da se glasi "TC3",
– v koloni (4) besedilo "II" nadomesti z "I",
– v koloni (5) številki "8" nadomesti s "6.1+8",
– v koloni (9b) besedilo "MP15" nadomesti z "MP8 MP17",
– v koloni (12) besedilo "L4BN" nadomesti z "L10CH",
– v koloni (13) doda "TU14 TU15 TE19 TE21",
– v koloni (15) spremeni prevozna skupina tako, da se glasi "1", kod omejitev za predore
pa tako, da se glasi "(C/D)",
– v koloni (18) doda "CV1 CV13 CV28",
– v koloni (19) doda "S9 S14" in
– v koloni (20) številko spremeni tako, da se glasi "X668".
Za UN št. 1834 se:
– v koloni (3a) številko "8" nadomesti s "6.1",
– v koloni (3b) besedilo spremeni tako, da se glasi "TC3",
– v koloni (5) številki "8" nadomesti s "6.1+8",
– v koloni (12) besedilo "L10BH" nadomesti z "L10CH",
– v koloni (13) doda "TU14 TU15 TE19 TE21",
– v koloni (15) spremeni kod omejitev za predore tako, da se glasi "(C/D)",
– v koloni (18) doda "CV1 CV13 CV28",
– v koloni (19) besedilo "S20" nadomesti s "S9 S14" in
– v koloni (20) številko spremeni tako, da se glasi "X668".
Za UN št. 1838 se:
– v koloni (3a) številko "8" nadomesti s "6.1",
– v koloni (3b) besedilo spremeni tako, da se glasi "TC3",
– v koloni (4) besedilo "II" nadomesti z "I",
– v koloni (5) številki "8" nadomesti s "6.1+8",
– v koloni (8) besedilo "P001 IBC02" nadomesti s "P602",
– v koloni (9b) besedilo "MP15" nadomesti z "MP8 MP17",
– v koloni (12) besedilo "L4BN" nadomesti z "L10CH",
– v koloni (13) doda "TU14 TU15 TE19 TE21",
– v koloni (15) spremeni prevozna skupina tako, da se glasi "1", kod omejitev za predore
pa tako, da se glasi "(C/D)",
– v koloni (18) doda "CV1 CV13 CV28",
– v koloni (19) doda "S9 S14" in
– v koloni (20) številko spremeni tako, da se glasi "X668".
Pri UN št. 1847 in 1849 se v koloni (2) besedo "HIDRAT" nadomesti s "HIDRATIZIRAN".
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V koloni (6) se za UN št. 1977 doda "345 346".
Pri UN št. 1992 (embalažna skupina III) se besedilo v koloni (2) spremeni tako, da se glasi
"VNETLJIVA TEKOČINA, STRUPENA, N.D.N.".
V koloni (2) se za UN št. 1999 (pri vseh vpisih) besedilo "KATRANI, TEKOČI, tudi cestni asfalt
in olja, bitumen in mešanice težkih olj" spremeni tako, da se glasi "KATRANI, TEKOČI, vključno
s cestnimi olji in odpadnimi bitumni".
Za UN št. 2030 se črta drugi vpis (razvrstitveni kod CFT, embalažna skupina I). Pri prvem vpisu
(razvrstitveni kod CT1, embalažna skupina I) se v koloni (2) črta besedilo "in s plameniščem do
60 °C".
Pri UN št. 2318 se v koloni (2) besedo "HIDROSULFID" nadomesti s "HIDROGENSULFID".
Za UN št. 2474 se:
– v koloni (4) besedilo "II" nadomesti z "I",
– v koloni (9b) besedilo "MP15" nadomesti z "MP8 MP17",
– v koloni (12) besedilo "L4BH" nadomesti z "L10CH",
– v koloni (13) besedilo "TU15 TE19" nadomesti z doda "TU14 TU15 TE19 TE21",
– v koloni (15) spremeni prevozna skupina tako, da se glasi "1", kod omejitev za predore
pa tako, da se glasi "(C/D)",
– v koloni (18) doda "CV1",
– v koloni (19) besedilo "S9 S19" nadomesti s "S9 S14" in
– v koloni (20) številko spremeni tako, da se glasi "66".
Za UN št. 2481 se:
– v koloni (3a) številko "3" nadomesti s "6.1",
– v koloni (3b) besedilo spremeni tako, da se glasi "TF1",
– v koloni (5) številki "3 + 6.1" nadomesti s "6.1+3",
– v koloni (8) besedilo "P601" nadomesti s ""P602",
– v koloni (9b) besedilo "MP2" nadomesti z "MP8 MP17",
– v koloni (15) spremeni kod omejitev za predore tako, da se glasi "(C/D)",
– v koloni (18) doda "CV1",
– v koloni (19) besedilo "S2 S22" nadomesti s "S2 S9 S14" in
– v koloni (20) številko spremeni tako, da se glasi "663".
Za UN št. 2483 se:
– v koloni (3a) številko "3" nadomesti s "6.1",
– v koloni (3b) besedilo spremeni tako, da se glasi "TF1",
– v koloni (5) številki "3 + 6.1" nadomesti s "6.1+3",
– v koloni (9b) besedilo "MP7 MP17" nadomesti z "MP8 MP17",
– v koloni (13) pred besedilo "TE21" doda "TE19",
– v koloni (15) spremeni kod omejitev za predore tako, da se glasi "(C/D)",
– v koloni (18) doda "CV1",
– v koloni (19) besedilo "S2 S22" nadomesti s "S2 S9 S14" in
– v koloni (20) številko spremeni tako, da se glasi "663".
Za UN št. 2486 se:
– v koloni (3a) številko "3" nadomesti s "6.1",
– v koloni (3b) besedilo spremeni tako, da se glasi "TF1",
– v koloni (4) besedilo "II" nadomesti z "I",
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– v koloni (5) številki "3 + 6.1" nadomesti s "6.1+3",
– v koloni (9b) besedilo "MP19" nadomesti z "MP8 MP17",
– v koloni (12) besedilo "L4BH" nadomesti z "L10CH",
– v koloni (13) besedilo "TU15" nadomesti s "TU14 TU15 TE19 TE21",
– v koloni (15) spremeni prevozna skupina tako, da se glasi "1", kod omejitev za predore
pa tako, da se glasi "(C/D)",
– v koloni (18) doda "CV1",
– v koloni (19) besedilo "S2 S19" nadomesti s "S2 S9 S14" in
– v koloni (20) številko spremeni tako, da se glasi "663".
Za UN št. 2668 se:
– v koloni (4) besedilo "II" nadomesti z "I",
– v koloni (8) besedilo "P001 IBC02" nadomesti s "P602",
– v koloni (9b) besedilo "MP15" nadomesti z "MP8 MP17",
– v koloni (12) besedilo "L4BH" nadomesti z "L10CH",
– v koloni (13) besedilo "TU15 TE19" nadomesti s "TU14 TU15 TE19 TE21",
– v koloni (15) spremeni prevozna skupina tako, da se glasi "1", kod omejitev za predore
pa tako, da se glasi "(C/D)",
– v koloni (18) doda "CV1",
– v koloni (19) besedilo "S2 S9 S19" nadomesti s "S2 S9 S14" in
– v koloni (20) številko spremeni tako, da se glasi "663".
Pri UN št. 2793 se v koloni (2) besedilo spremeni tako, da se glasi "METALURŠKO ŽELEZO,
kot so OSTANKI VRTANJA, OSTANKI STRUŽENJA, OSTANKI REZANJA ali ODPADKI,
samosegrevajoči".
Pri UN št. 2880 (embalažna skupina III) se v koloni (9a) doda "B13".
Pri UN št. 3166 se v koloni (2) za dosedanjim besedilom doda "ali motor z gorivno celico na
vnetljiv plin ali motor z gorivno celico na vnetljivo tekočino ali vozilo z gorivno celico na vnetljiv
plin ali vozilo z gorivno celico na vnetljivo tekočino".
Pri UN št. 3212 se v koloni (6) številko "559" nadomesti s "349".
Pri UN št. 3359 se v koloni (2) besedilo spremeni tako, da se glasi "ZAPLINJENA TOVORNA
PREVOZNA ENOTA". V 2.2.9.3 se za razvrstitveni kod M11 pri UN št. 3359 uradno
poimenovanje blaga spremeni tako, da se glasi "ZAPLINJENA TOVORNA PREVOZNA
ENOTA".
Pri UN št. od 3381 do 3390 se besedilo "N.D.N" nadomesti z "N.D.N.".
Pri UN št. 3468 se v koloni (6) doda številko "356", v koloni (8) pa se besedilo "P099" nadomesti
s "P205".
Pri UN št. 3473, 3476, 3477, 3478 in 3479 se v koloni (2) v vseh primerih besedilo "VLOŽEK
GORILNE CELICE" nadomesti z "VLOŽEK GORIVNIH CELIC".
Pri UN št. 3474 se v koloni (2) besedilo
"1-HIDROKSIBENZOTRIAZOL MONOHIDRAT".

spremeni

V koloni (7a) se alfanumerični kod nadomesti z "0", in sicer pri:

tako,

da

se

glasi

Pri UN št. 3473, 3476, 3477, 3478 in 3479 se v koloni (2) v vseh primerih besedilo "VLOŽEK
GORILNE CELICE" nadomesti z "VLOŽEK GORIVNIH CELIC".
Pri

UN

št.

3474

se

v

koloni

(2)
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V koloni (7a) se alfanumerični kod nadomesti z "0", in sicer pri:
– vseh vpisih razreda 1, razreda 6.2 in razreda 7,
– plinih razreda 2, razvrstitvene kode 1F, 2F, 3F, 4F, 6F (razen pri UN št. 3478 in 3479) in
7F,
– plinih razreda 2, razvrstitvene kode 1O, 2O in 3O,
– plinih razreda 2, razvrstitvene kode T, TF, TC, TO, TFC in TOC, razen pri UN št. 1950 in
UN 2037,
– UN št. 2857,
– snoveh razreda 3, embalažna skupina I, razen za UN št. 1133, 1139, 1210, 1263, 1267,
1268, 1863, 1866 in 3295,
– UN št. 3064, 3256, 3343 in 3357,
– vpisih razreda 4.1, embalažna skupina I,
– vpisih razreda 4.1, razvrstitveni kod SR2 (snovi pod nadzorom temperature),
– vpisih razreda 4.1, razvrstitveni kod D, embalažna skupina II (UN št. 2555, 2556, 2557,
2907, 3319 in 3344),
– vpisih razreda 4.1, razvrstitveni kod F2 (UN št. 3176, embalažni skupini II in III ter UN
2304) in pri UN št. 2448,
– vpisih razreda 4.2, razen pri UN št. 3400,
– vpisih razreda 4.3, embalažna skupina I,
– UN št. 1418 (embalažni skupini II in III), 1436 (embalažni skupini II in III), 3135
(embalažni skupini II in III), 3209 (embalažni skupini II in III) in 3292,
– vpisih razreda 5.1, embalažna skupina I,
– UN št. 2426, 3356 in 3375 (dvakrat),
– vpisih razreda 5.2, razvrstitveni kod P2 (snovi pod nadzorom temperature),
– vpisih razreda 6.1, embalažna skupina I,
– vpisih razreda 6.1, embalažna skupina II, in sicer pri UN št. 1569, 1600, 1693, 1697,
1700, 1701, 1737, 1738, 2016, 2017, 2312, 3124, 3250, 3416, 3417 in 3448,
– vpisih razreda 8, embalažna skupina I,
– vpisih razreda 8, embalažna skupina II, in sicer pri UN št. 2028, 2442, 2576, 2826 in
3301,
– UN št. 2215 ANHIDRID MALEINSKE KISLINE, RAZTALJEN,
– UN št. 2590, 2990, 3072, 3090, 3091, 3245 (dvakrat), 3257 (dvakrat), 3258, 3268, 3316
(embalažni skupini II in III), 3480 in 3481 in
– klorosilanih razreda 3, 6.1 in 8, ki imajo v koloni (8) navedeno skupino pakiranja P010
(UN št. 1162, 1196, 1250, 1298, 1305, 1724, 1728, 1747, 1753, 1762, 1763, 1766, 1767,
1769, 1771, 1781, 1784, 1799, 1800, 1801, 1804, 1816, 1818, 2434, 2435, 2437, 2985,
2986, 2987, 3361 in 3362).
V koloni (7a) se alfanumerični kod nadomesti s "25 ml", in sicer pri:
– UN št. 3221 in 3223 (tekočine vrste B in C) in
– UN št. 3101 in 3103 (tekočine vrste B in C).
V koloni (7a) se alfanumerični kod nadomesti s "100 ml", in sicer pri vpisih razreda 6.1,
embalažna skupina II, ki imajo v koloni (8) navedeno skupino pakiranja P001, razen pri UN št.
1693, 1701, 1737, 1738 in 3416.
V koloni (7a) se alfanumerični kod nadomesti s "100 g", in sicer pri:
– UN št. 3222 in 3224 (trdne snovi vrste B in C) in
– UN št. 3102 in 3104 (trdne snovi vrste B in C).
V koloni (7a) se alfanumerični kod nadomesti s "120 ml", in sicer pri:
– plinih razreda 2, razvrstitvene kode 1A, 2A, 3A, 4A in 6A, razen pri UN 2857,
– aerosolih z UN št. 1950, razvrstitvene kode 5T, 5TC, 5TF, 5TFC, 5TO in 5TOC,
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– majhnih posodah, napolnjenih s plinom, z UN št. 2037, razvrstitvene kode 5T, 5TC, 5TF,
5TFC, 5TO in 5TOC in
– vložkih gorivnih celic z UN št. 3478 in 3479.
V koloni (7a) se alfanumerični kod nadomesti s "125 ml", in sicer pri:
– UN št. 3225, 3227 in 3229 (tekočine vrste D, E in F) in
– UN št. 3105, 3107 in 3109 (tekočine vrste D, E in F).
V koloni (7a) se alfanumerični kod nadomesti s "500 ml", in sicer pri:
– vpisih razreda 3, embalažna skupina I, z UN št. 1133, 1139, 1210, 1263, 1267, 1268,
1863, 1866 in 3295 in
– vpisih razreda 4.3, embalažna skupina II, ki imajo v koloni (8) navedeno skupino
pakiranja P001 ali P402.
V koloni (7a) se alfanumerični kod nadomesti s "500 ml ali 500 g", in sicer pri vložkih gorivnih
celic z UN št. 3476.
V koloni (7a) se alfanumerični kod nadomesti s "500 g", in sicer pri:
– vpisih razreda 4.3, embalažna skupina II, ki imajo v koloni (8) navedeno skupino
pakiranja P410, razen pri UN št. 1418, 1436, 3135 in 3209,
– vpisih razreda 6.1, embalažna skupina II, ki imajo v koloni (8) navedeno skupino
pakiranja P002, razen pri UN št. 1697, 3124, 3417 in 3448,
– UN št. 3226, 3228 in 3230 (trdne snovi vrste D, E in F),
– UN št. 3400 (embalažna skupina II) in
– UN št. 3106, 3108 in 3110 (trdne snovi vrste D, E in F).
V koloni (7a) se alfanumerični kod nadomesti z "1 L", in sicer pri:
– aerosolih z UN št. 1950, razvrstitvene kode 5A, 5C, 5CO, 5F, 5FC in 5O,
– majhnih posodah, napolnjenih s plinom, z UN št. 2037, razvrstitvene kode 5A, 5F in 5O,
– vpisih razreda 3, embalažna skupina II, razen pri UN št. 1133, 1139, 1162, 1169, 1196,
1197, 1210, 1250, 1263, 1266, 1286, 1287, 1298, 1305, 1306, 1866, 1999, 2985, 3064,
3065, 3269 in 3357,
– vložkih gorivnih celic z UN št. 3473,
– vpisih razreda 4.3, embalažna skupina III, ki imajo v koloni (8) navedeno skupino
pakiranja P001,
– vpisih razreda 5.1, embalažna skupina II, ki imajo v koloni (8) navedeno skupino
pakiranja P504,
– vpisih razreda 8, embalažna skupina II, ki imajo v koloni (8) navedeno skupino pakiranja
P001, razen pri UN št. 2442, 2826 in 3301,
– UN št. 2794, 2795 in 2800 in,
– UN št. 2315 in 3151.
V koloni (7a) se alfanumerični kod nadomesti z "1 kg", in sicer pri:
– vpisih razreda 4.1, embalažna skupina II, razen pri UN št. 2555, 2556, 2557, 2907,
3176, 3319 in 3344,
– UN št. 3400, embalažna skupina III,
– UN št. 1408,
– vpisih razreda 4.3, embalažna skupina III, ki imajo v koloni (8) navedeno skupino
pakiranja P002 ali P410, razen pri UN št. 1418, 1436, 3135 in 3209,
– vpisih razreda 5.1, embalažna skupina II, ki imajo v koloni (8) navedeno skupino
pakiranja P002,

Uradni list Republike Slovenije

Št.

97 / 3. 12. 2010 /

Stran

15111

– vpisih razreda 8, embalažna skupina II, ki imajo v koloni (8) navedeno skupino pakiranja
P002 in
– UN št. 2212, 3152 in 3432,
V koloni (7a) se alfanumerični kod nadomesti z "1 L ali 1 kg", in sicer pri vložkih gorivnih celic z
UN št. 3477.
V koloni (7a) se alfanumerični kod nadomesti z "2 kg", in sicer pri UN št. 3028.
V koloni (7a) se alfanumerični kod nadomesti s "5 L", in sicer pri:
– vpisih razreda 3, embalažna skupina II, z UN št. 1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263,
1266, 1286, 1287, 1306, 1866, 1999, 3065 in 3269,
– vpisih razreda 3, embalažna skupina III, razen pri UN št. 3256,
– vpisih razreda 5.1, embalažna skupina III, ki imajo v koloni (8) navedeno skupino
pakiranja P001 ali P504,
– vpisih razreda 6.1, embalažna skupina III, ki imajo v koloni (8) navedeno skupino
pakiranja P001,
– vpisih razreda 8, embalažna skupina III, ki imajo v koloni (8) navedeno skupino pakiranja
P001,
– vpisih razreda 9, embalažna skupina III, ki imajo v koloni (8) navedeno skupino pakiranja
P001 (UN št. 1941, 1990 in 3082).
V koloni (7a) se alfanumerični kod nadomesti s "5 kg", in sicer pri:
– vpisih razreda 4.1, embalažna skupina III, razen za UN št. 2304, 2448 in 3176,
– vpisih razreda 5.1, embalažna skupina III, ki imajo v koloni (8) navedeno skupino
pakiranja P002,
– vpisih razreda 6.1, embalažna skupina III, ki imajo v koloni (8) navedeno skupino
pakiranja P002,
– vpisih razreda 8, embalažna skupina III, ki imajo v koloni (8) navedeno skupino pakiranja
P002 ali P800,
– vpisih razreda 9, embalažna skupina III, ki imajo v koloni (8) navedeno skupino pakiranja
P002, razen pri UN št. 2590 in
– UN št. 2969.
Pri UN št. 1043 in 3359 ostane kolona (7a) prazna.

WF1

TF1

CFT

OC2

4.3

6.1

8

5.1

3482 DISPERZIJA
ALKALIJSKE KOVINE,
VNETLJIVA ali
DISPERZIJA
ZEMLJOALKALIJSKE
KOVINE, VNETLJIVA
3483 ZMES PROTI
KLENKANJU
MOTORNEGA GORIVA,
VNETLJIVA

3484 HIDRAZIN, VODNA
RAZTOPINA,
VNETLJIVA, z najmanj
37 masnimi odstotki
hidrazina
3485 KALCIJEV
HIPOKLORIT, SUH,
JEDEK ali KALCIJEV
HIPOKLORIT, ZMES,
SUHA, JEDKA z več kot
39 % aktivnega klora
(8,8 % aktivnega kisika)

O2

Ime in opis

5.1

Razred

1471 LITIJEV HIPOKLORIT,
SUH, ali LITIJEV
HIPOKLORIT, ZMES

(3b)
1.4C

Razvrstitveni kod

(3a)
1

UN št.

Embalažna skupina
Nalepke nevarnosti
5.1
+8

8
+3
+6.1

6.1
+3

4.3
+3

5.1

(5)
1.4

Posebne določbe
314

530

182
183
506

(6)

1 kg

0

0

0

5 kg

E2

E0

E5

E0

E1

(7b)
E0

Omejene in izvzete
količine
(7a)
0

Posebni
pogoji
pakiranja

Navodilo za
pakiranje
P002
IBC08

P001

P602

P002
IBC08
LP02
R001
P402

B4,
B13

RR8

B3

(8)
(9a)
P114(b) PP48

Skupno
pakiranje
MP2

MP8
MP17

MP8
MP17

MP2

MP10

(9b)
MP20

T10

T14

T1

(10)

TP2

TP2

TP33

(11)

Kod cisterne
SGAN

L10BH

L10CH

L10BN
(+)

SGAV

(12)

Posebne
določbe
TU3

TU14
TU15
TE19
TE21
TT6

TU1
TE5
TT3
TM2

TU3

(13)

Vozila za prevoz cistern
AT

FL

FL

FL

AT

(14)

2
(E)

1
(C/D)

1
(C/D)

1
(B/E)

3
(E)

(15)
2
(E)

Posebni pogoj za prevoz

Tovorki
V11

V1

(16)
V2

Razsuti tovor
(17)

CV24
CV35

CV13
CV28

CV1
CV13
CV28

CV23

(18)
CV1
CV2
CV3
CV24

S2
S14

S2
S9
S14

S2
S20

(19)
S1

Št. nevarnosti
58

886

663

X323

50

(20)
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I

III
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Posebne
določbe

UN premične
cisterne in
zabojniki za
razsuto blago
Nakladanje,
razkladanje in
delo

Embalaža
Prevozna skupina

Na ustrezno mesto po naraščajočih UN št. in, če je treba, naraščajočih embalažnih skupinah v koloni (4), se dodajo naslednji novi vpisi:

Prevoz
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Razred

Ime in opis

UN št.

(1)
(2)
(3a)
3486 KALCIJEV
5.1
HIPOKLORIT, ZMES,
SUHA, JEDKA z več kot
10 %, toda največ 39 %
aktivnega klora
5.1
3487 KALCIJEV
HIPOKLORIT,
HIDRATIZIRAN, JEDEK
ali KALCIJEV
HIPOKLORIT,
HIDRATIZIRANA ZMES,
JEDKA z najmanj 5,5 %,
toda največ 16 % vode
5.1
3487 KALCIJEV
HIPOKLORIT,
HIDRATIZIRAN, JEDEK
ali KALCIJEV
HIPOKLORIT,
HIDRATIZIRANA ZMES,
JEDKA z najmanj 5,5 %,
toda največ 16 % vode
3488 TEKOČINA,
6.1
STRUPENA PRI
VDIHAVANJU,
VNETLJIVA, JEDKA,
N.D.N. s strupenostjo pri
vdihavanju enako ali
manjšo od 200 ml/m³ in
nasičeno koncentracijo
hlapov najmanj 500 LC50

II

III

I

OC2

OC2

TFC

Razvrstitveni kod

(4)
III

Embalažna skupina

(3b)
OC2

Nalepke nevarnosti
6.1
+3
+8

5.1
+8

5.1
+8

(5)
5.1
+8

Posebne določbe
274

314

314
322

(6)
314

0

5 kg

1 kg

E0

E1

E2

(7b)
E1

Omejene in izvzete
količine
(7a)
5 kg

Navodilo za
pakiranje
B4,
B13

B3,
B13

(9a)

Posebni
pogoji
pakiranja

P601

P002
IBC08 B4 B13
R001

P002
IBC08

(8)
P002
IBC08
LP02
R001

Skupno
pakiranje
MP8
MP17

MP2

MP2

(9b)
MP2

Navodila
T22

(10)

TP2

(11)

Posebne
določbe

UN premične
cisterne in
zabojniki za
razsuto blago
ADR cisterne

Kod cisterne
L15CH

SGAN

SGAN

(12)
SGAN

Posebne
določbe
TU14
TU15
TE19
TE21

TU3

TU3

(13)
TU3

Vozila za prevoz cistern
3
(E)

1
(C/D)

FL

2
(E)

(15)
3
(E)

Prevozna skupina

AT

AT

(14)
AT

Posebni pogoj za prevoz

Tovorki
V11

(16)

Razsuti tovor
(17)

Nakladanje,
razkladanje in
delo
CV1
CV13
CV28

CV24
CV35

CV24
CV35

(18)
CV24
CV35

S2
S9
S14

(19)

Prevoz

Embalaža
Št. nevarnosti

Št.
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58
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UN št.

TFW

TFW

6.1

Razred

6.1

Razvrstitveni kod

(3b)
TFC

Embalažna skupina

I

I

(4)
I

Nalepke nevarnosti

6.1
+3
+4.3

6.1
+3
+4.3

(5)
6.1
+3
+8

0

0

274

274

Posebne določbe
(7a)
0

E0

E0

(7b)
E0

Omejene in izvzete
količine

(6)
274

Navodilo za
pakiranje
P602

P601

(8)
P602

Posebni
pogoji
pakiranja
(9a)

Skupno
pakiranje
MP8
MP17

MP8
MP17

(9b)
MP8
MP17

T20

T22

(10)
T20

TP2

TP2

(11)
TP2

Kod cisterne
L10CH

L15CH

(12)
L10CH

Posebne
določbe
TU14
TU15
TE19
TE21

TU14
TU15
TE19
TE21

(13)
TU14
TU15
TE19
TE21

Vozila za prevoz cistern
FL

FL

(14)
FL

Prevozna skupina
1
(C/D)

1
(C/D)

(15)
1
(C/D)

Posebni pogoj za prevoz

Tovorki
(16)

Razsuti tovor
(17)

CV1
CV13
CV28

CV1
CV13
CV28

(18)
CV1
CV13
CV28

S2
S9
S14

S2
S9
S14

(19)
S2
S9
S14

Št. nevarnosti
623

623

(20)
663

Št.

(3a)
6.1

Navodila

ADR cisterne

15114 /

Ime in opis

(1)
(2)
3489 TEKOČINA,
STRUPENA PRI
VDIHAVANJU,
VNETLJIVA, JEDKA,
N.D.N. s strupenostjo pri
vdihavanju enako ali
manjšo od 1000 ml/m³ in
nasičeno koncentracijo
hlapov najmanj 10 LC50
3490 TEKOČINA,
STRUPENA PRI
VDIHAVANJU,
REAGIRA Z VODO,
VNETLJIVA, N.D.N.
strupenostjo pri
vdihavanju enako ali
manjšo od 200 ml/m³ in
nasičeno koncentracijo
hlapov najmanj 500 LC50
3491 TEKOČINA,
STRUPENA PRI
VDIHAVANJU,
REAGIRA Z VODO,
VNETLJIVA, N.D.N. s
strupenostjo pri
vdihavanju enako ali
manjšo od 1000 ml/m³ in
nasičeno koncentracijo
hlapov najmanj 10 LC50

Posebne
določbe

UN premične
cisterne in
zabojniki za
razsuto blago
Nakladanje,
razkladanje in
delo

Embalaža

Prevoz

Stran
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Ime in opis

UN št.

FT1

CT2

3

8

M11

FT1

3

9

FT1

3

TFC

6.1

Razred

(3b)
TFC

Razvrstitveni kod

(3a)
6.1

Embalažna skupina

III

III

II

I

I

(4)
I

Nalepke nevarnosti

8
+6.1

3
+6.1

3
+6.1

3
+6.1

6.1
+3
+8

(5)
6.1
+3
+8

279

343

343

343

5 kg

5L

1L

0

0

274

Posebne določbe
(7a)
0

E1

E1

E2

E0

E0

(7b)
E0

Omejene in izvzete
količine

(6)
274

Navodilo za
pakiranje
P002
IBC08
R001

P001
IBC03
R001

P001
IBC02

P001

P602

(8)
P601

Posebni
pogoji
pakiranja
B3

(9a)

Skupno
pakiranje
MP10

MP19

MP19

MP7
MP17

MP8
MP17

(9b)
MP8
MP17

TP33

TP1

TP2

TP2

TP2

(11)
TP2

SGAV
L4BN

L4BH

L4BH

L10CH

L10CH

(12)
L15CH

Kod cisterne

NE SPADA V ADR".

T1

T4

T7

T14

T20

(10)
T22

Navodila

ADR cisterne

Posebne
določbe
TU15

TU15

TU14
TU15
TE21

TU14
TU15
TE19
TE21

(13)
TU14
TU15
TE19
TE21

Vozila za prevoz cistern
AT

FL

FL

FL

FL

(14)
FL

Prevozna skupina
3
(E)

3
(D/E)

2
(D/E)

1
(C/E)

1
(C/D)

(15)
1
(C/D)

Posebni pogoj za prevoz

Tovorki
V12

(16)

Razsuti tovor
VV9

(17)

Nakladanje,
razkladanje in
delo
CV13
CV28

CV13
CV28

CV13
CV28

CV13
CV28

CV1
CV13
CV28

(18)
CV1
CV13
CV28

S2

S2
S19

S2
S22

S2
S9
S14

(19)
S2
S9
S14

Št. nevarnosti

57

86

36

336

336

668

(20)
668

Št.

3496 Baterije z nikljevim
kovinskim hidridom

(1)
(2)
3492 TEKOČINA,
STRUPENA PRI
VDIHAVANJU, JEDKA,
VNETLJIVA, N.D.N.
strupenostjo pri
vdihavanju enako ali
manjšo od 200 ml/m³ in
nasičeno koncentracijo
hlapov najmanj 500 LC50
3493 TEKOČINA,
STRUPENA PRI
VDIHAVANJU, JEDKA,
VNETLJIVA, N.D.N. s
strupenostjo pri
vdihavanju enako ali
manjšo od 1000 ml/m³ in
nasičeno koncentracijo
hlapov najmanj 10 LC50
3494 SUROVA NAFTA Z
VISOKO VSEBNOSTJO
ŽVEPLA, VNETLJIVA,
STRUPENA
3494 SUROVA NAFTA Z
VISOKO VSEBNOSTJO
ŽVEPLA, VNETLJIVA,
STRUPENA
3494 SUROVA NAFTA Z
VISOKO VSEBNOSTJO
ŽVEPLA, VNETLJIVA,
STRUPENA
3495 JOD

Posebne
določbe

UN premične
cisterne in
zabojniki za
razsuto blago

Prevoz

Embalaža
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Poglavje 3.3
V 3.3.1 se:
–
posebna določba 45 spremeni tako, da se glasi:
"45
Za antimonov sulfid in okside, ki vsebujejo največ 0,5 % arzena od skupne
mase, ne veljajo zahteve ADR.",
–
v posebni določbi 172 za dosedanjim besedilom doda "Za pakiranje glej tudi 4.1.9.1.5.",
–
v posebni določbi 188 v alineji (b) črta "razen tistih, ki so bile izdelane pred 1. januarjem
2009. Te se lahko prevažajo v skladu s to posebno določbo in brez navedene oznake
do 31. decembra 2010,", v alineji (f) pa se besedilo "razen tovorkov, ki" nadomesti z
"razen tovorkov, ki v opremi vsebujejo celice v obliki gumba (vključno v ploščah s
tiskanim vezjem), ali ",
–
v posebni določbi 198 besedilo "barva ali" nadomesti z "barva, parfumerijski izdelek ali",
številko "1263" pa z "1263, 1266",
–
posebna določba 199 spremeni tako, da se glasi:
"199
Svinčeve spojine, ki imajo ob enournem mešanju z 0,07M klorovodikovo
kislino v razmerju 1:1000 pri temperaturi 23 °C ± 2 °C, topnost največ 5 %
(glej ISO 3711:1990 "Pigmenti svinčevih kromatov in svinčevi kromati –
molibdat pigmenti – Zahteve in metode za preskušanje"), so netopne in zanje
ne veljajo določbe ADR, razen če izpolnjujejo merila za uvrstitev v drug
razred.",
–
v posebni določbi 215 besedilo "če niso izpolnjena merila drugih razredov." nadomesti
s "če so izpolnjena merila drugih razredov.", besedi "azodiogljikovega amida" pa z
"azodikarbonamida",
–
posebna določba 219 spremeni tako, da se glasi:
"219
Za gensko spremenjene mikroorganizme (GMMO) in gensko spremenjene
organizme (GMO), pakirane in označene po določbah navodila za pakiranje
P904 iz 4.1.4.1 ne veljajo druge določbe ADR.
Če GMMO ali GMO izpolnjujejo merila za uvrstitev v razred 6.1 ali 6.2 (glej
2.2.61.1 in 2.2.62.1), zanje veljajo določbe ADR za prevoz strupenih snovi ali
kužnih snovi.",
–
v posebni določbi 239 besedo "pošiljatelja" nadomesti z "izvora", in sicer dvakrat,
–
posebna določba 250 spremeni tako, da se glasi:
"250
Ta UN številka se lahko uporablja samo za vzorce kemičnih snovi, ki se
vzamejo za analizo za izvajanje Konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje,
kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja in o njegovem uničenju. Prevoz
snovi s to UN številko mora potekati v skladu s postopki varovanja in varnosti,
ki jih določi Organizacija za prepoved kemičnega orožja.
Kemični vzorci se lahko prevažajo le, če prevoz predhodno odobri pristojni
organ ali generalni direktor Organizacije za prepoved kemičnega orožja in če
vzorci ustrezajo naslednjim določbam:
(a)
(b)

–

vzorci morajo biti pakirani po navodilu za pakiranje 623 Tehničnih
navodil ICAO (glej dodatek S-3-8),

med prevozom mora biti kopija dovoljenja za prevoz, v katerem so
navedene količinske omejitve in določbe za pakiranje, priložena prevozni
listini.",
v posebni določbi 251 besedilo ", poglavju 3.2, kod "LQ0"." nadomesti s "v poglavju 3.2
navedeno količino "0".", besedilo "LQ iz 3.4.6, se sme prevažati po določbah iz poglavja
3.4. Kod LQ je za posamezno snov naveden v koloni (7a) tabele A poglavja 3.2." pa z
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"za posamezno snov v skladu s kolono (7a) tabela A v poglavju 3.2, se sme prevažati
po določbah iz poglavja 3.4.",
–
posebna določba 280 spremeni tako, da se glasi:
"280
Ta UN številka se uporablja za predmete, ki se uporabljajo kot plinski
generatorji za zračne blazine ali moduli zračnih blazin ali zategovalniki
varnostnih pasov in vsebujejo nevarno blago razreda 1 ali nevarno blago
drugih razredov, kadar se prevažajo kot sestavni deli. Poleg tega morajo
predmeti, pripravljeni za prevoz, izpolnjevati pogoje preizkusov serije 6 (c) iz I.
dela Priročnika preizkusov in meril. Pri preskusih ne sme priti do eksplozije,
zdrobitve ohišja ali razpada tlačne posode na dele in ne sme biti nevarnosti
izstrelkov ali toplotnih učinkov, ki bi lahko znatno ovirali gašenje ali druge
nujne ukrepe v neposredni bližini.",
–
posebna določba 290 spremeni tako, da se glasi:
"290
Če radioaktivni material ustreza definicijam in kriterijem drugih razredov, kot
so določeni v 2. delu, se mora uvrstiti po naslednjih določbah:
(a)

če snov ustreza merilom za nevarno blago v izvzetih količinah, kot
določa poglavje 3.5, mora embalaža ustrezati določbam iz 3.5.2 in
preizkusnim zahtevam iz 3.5.3. Vse druge določbe, ki veljajo za
radioaktivni material v izvzetih tovorkih, navedenih v 1.7.1.5, veljajo, in
sicer brez navedbe drugega razreda,

(b)

če količina presega omejitve, določene v 3.5.1.2, se mora snov razvrstiti
glede na prevladujočo dodatno nevarnost. V prevozni listini mora biti
opis snovi z UN številko in uradnim imenom blaga, veljavnim za drug
razred, dopolnjen z imenom, ki velja za radioaktivni material v izvzetem
tovorku v skladu s kolono (2) tabele A v poglavju 3.2. Snov se mora
prevažati v skladu z določbami za to UN številko. Primer podatkov v
prevozni listini:
"UN 1993 vnetljiva tekočina, n.d.n. (zmes etanola in toluena),
radioaktivna snov, izvzeti tovorek – omejena količina materiala, 3, PG II".
Poleg tega se morajo uporabljati določbe iz 2.2.7.2.4.1,

(c)

določbe poglavja 3.4 za prevoz nevarnega blaga, pakiranega v omejenih
količinah (majhne embalažne enote), ne veljajo za snovi, razvrščene v
skladu z alinejo (b),

(d)

če snov ustreza posebni določbi, na podlagi katere zanjo ne veljajo
določbe za nevarno blago drugih razredov, se uvrsti v skladu z zanjo
veljavno UN številko za razred 7, zanjo pa veljajo vsa določbe iz
1.7.1.5.",
–
posebna določba 292 spremeni tako, da se glasi:
"292
(Črtano)",
–
posebna določba 302 spremeni tako, da se glasi:
"302
Za zaplinjene tovorne prevozne enote, ki ne vsebujejo drugega nevarnega
blaga, veljajo samo določbe iz 5.5.2.",
–
posebna določba 304 spremeni tako, da se glasi:
"304
Vpis se sme uporabljati samo za prevoz neaktiviranih akumulatorjev, ki
vsebujejo suh kalijev hidroksid in so prirejene tako, da je treba pred uporabo
dodati ustrezno količino vode v posamezne celice.",
–
v posebni določbi 309 besedo "želatino" nadomesti z "gele" (dvakrat), besedilo
"topnega dušilca plamena" pa s "topnega sredstva za zmanjšanje gorenja" (dvakrat),
–
posebna določba 313 spremeni tako, da se glasi:

59
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"313
(Črtano)",
–
posebna določba 328 spremeni tako, da se glasi:
"328
Ta UN št. se uporablja za vložek gorivnih celic, vključno s tistimi, ki so
vsebovani v opremi ali pakirani z opremo. Vložek gorivnih celic, ki je vgrajen v
sistem gorivne celice ali je njegov sestavni del, velja za vsebovan v opremi.
Vložek gorivne celice je predmet, v katerem je shranjeno gorivo, ki se prazni v
gorivno celico preko ventila(ov), ki regulira(jo) praznjenje goriva v gorivno
celico. Vložek gorivnih celic, vključno s tistim, ki je vsebovan v opremi, mora
biti oblikovani in izdelan tako, da ni možno puščanje goriva med običajnimi
prevoznimi pogoji.
Če je gorivo tekoče, mora zasnovna vzorca vložka gorivne celice brez
puščanja prestati preizkus notranjega tlaka pri tlaku 100 kPa (nadtlak).

–
–
"528
–
"534

–
"559
–
"567
–
–
"589
–
"593
–
"604
–
"605
–
"606
–
"608
–
–
"649
–

Vsaka zasnova vložka gorivne celice mora brez puščanja prestati preizkus s
padcem z višine 1,2 metra na trdo površino v najverjetnejši smeri padca, če
pride do okvare vsebovalnega sistema, razen vložka gorivnih celic, ki
vsebujejo vodik v kovinskem hidridu; ta mora ustrezati zahtevam posebne
določbe 339.",
v posebni določbi 503 črta "ali rumen",
posebna določba 528 spremeni tako, da se glasi:
UN št. 1353 vlakna in tkanine, prepojene z nizko nitrirano nitrocelulozo, ki niso
samosegrevajoče, so predmeti razreda 4.1.",
posebna določba 534 spremeni tako, da se glasi:
Čeprav ima lahko bencin v nekaterih podnebnih razmerah pri 50 °C parni tlak
višji od 110 kPa (1,10 bara) do največ 150 kPa (1,50 bara), se mora še naprej
upoštevati kot snov, ki ima pri 50 °C parni tlak do največ 110 kPA (1,10
bara).",
posebna določba 559 spremeni tako, da se glasi:
(Črtano)",
posebna določba 567 spremeni tako, da se glasi:
(Črtano)",
v posebni določbi 583 se besedilo "spadajo zmesi" nadomesti z "med drugim spadajo
zmesi",
posebna določba 589 spremeni tako, da se glasi:
(Črtano)",
posebna določba 593 spremeni tako, da se glasi:
Za ta plin za hlajenje npr. medicinskih in bioloških vzorcev zahteve ADR ne
veljajo, če je v dvostenskih posodah, ki ustrezajo določbam navodila za
pakiranje P203 (6) za odprte krioposode iz 4.1.4.1.
posebna določba 604 spremeni tako, da se glasi:
(Črtano)",
posebna določba 605 spremeni tako, da se glasi:
(Črtano)",
posebna določba 606 spremeni tako, da se glasi:
(Črtano)",
posebna določba 608 spremeni tako, da se glasi:
(Črtano)",
v posebni določbi 645 drugi stavek spremeni tako, da se glasi "Odobritev mora izdati v
pisni obliki kot potrdilo o odobritvi uvrstitve (glej 5.4.1.2.1 (g)), na katerem mora biti
enoznačna referenca.",
posebna določba 649 spremeni tako, da se glasi:
(Črtano)",
v posebni določbi 650 besedilo "“ODPADEK, UN 1263 BARVA, 3, II”." nadomesti z
"“UN 1263 ODPADEK, BARVA, 3, II, (D/E)” ali
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“UN 1263 ODPADEK, BARVA, 3, PG II, (D/E)”.",
v posebni določbi 653 besedilo "Za prevoz tega plina v jeklenkah s prostornino do 0,5
litra ne" nadomesti z "Za prevoz tega plina v jeklenkah, pri katerih znaša produkt
preizkusnega tlaka in prostornine največ 15 MPa.l (150 bar.l), ne", v peti alineji pa se
besedilo "označen z "UN 1013"" nadomesti z "označen z "UN 1013" za ogljikov dioksid
ali "UN 1066" za dušik, stisnjen"
besedilo "341-499 (Rezervirano)" nadomesti s "358-499
(Rezervirano)".

V 3.3.1 se na ustrezno mesto po naraščajočih številkah dodajo posebne določbe, ki se
glasijo:
"341
(Rezervirano)
342

Ne glede na oznako "E0" v koloni (7b) tabele A v poglavju 3.2 se lahko
steklene notranje posode (kot so ampule ali kapsule), ki so namenjene samo
za uporabo v sterilizirnih napravah, prevažajo v skladu z določbami iz poglavja
3.5, če vsebujejo manj kot 30 ml etilenoksida na posamezno notranjo
embalažo in ne več kot 300 ml na zunanjo embalažo, pod pogojem, da:
(a)

se po polnjenju vsake steklene notranje posode ugotovi njena
nepredušnost s potopitvijo v vodno kopel pri takšni temperaturi in za
tako dolgo, da je notranji tlak enak parnemu tlaku etilenoksida pri 55 °C.
Steklenih notranjih posod, pri katerih je bilo s preizkusom ugotovljeno
puščanje, preoblikovanje ali kakšna druga napaka, se ne sme prevažati
po pogojih te posebne določbe,

(b)

se poleg embalaže po določbah iz 3.5.2, vsaka steklena notranja
embalaža namesti v plastično vrečko, združljivo z etilenoksidom, ki je
zmožna zadržati vsebino v primeru preloma ali puščanja notranje
steklene posode,

(c)

je vsaka steklena notranja posoda zaščitena s sredstvom, ki preprečuje
prebod plastične vrečke (npr. etui ali polnilni material) v primeru
poškodbe embalaže (npr. ob stisnjenju).

343

Vpis se nanaša na surovo nafto, ki vsebuje vodikov sulfid v takšni
koncentraciji, da iz surove nafte izhajajoče pare lahko predstavljajo nevarnost
ob vdihovanju. Ustrezna embalažna skupina se določi v odvisnosti od stopnje
nevarnosti na podlagi nevarnosti vžiga in nevarnosti ob vdihovanju.

344

Izpolnjene morajo biti določbe iz 6.2.6.

345

Za plin v odprtih krioposodah z največjo prostornino do 1 litra, ki imajo dvojno
stekleno steno in je med notranjo in zunanjo steno brezzračen prostor
(vakuumska izolacija), ne veljajo določbe ADR, če se vsako posodo prevaža v
zunanji embalaži z ustreznimi polnili in absorpcijskimi materiali za zaščito pred
poškodbami zaradi udarcev.

346

Za odprte krioposode, ki so v skladu z zahtevami navodila za pakiranje P203
iz 4.1.4.1 in ne vsebujejo nevarnega blaga, razen UN št. 1977 dušik, globoko
ohlajen, tekoč, ki se popolnoma vpije v porozni material, ne veljajo druge
določbe ADR.
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347

Vpis se sme uporabljati samo, če je z rezultati preizkusa serije 6 (d) iz 1. dela
Priročnika preizkusov in meril dokazano, da so nevarni učinki, nastali zaradi
delovanja, omejeni na notranjost tovorka.

348

Baterije, izdelane po 31. decembru 2011, morajo imeti na zunanjem ohišju
oznako kapacitete v Watt-urah.

349

Zmesi hipoklorita z amonijevo soljo se ne sme sprejeti v prevoz. UN št. 1791
raztopina hipoklorita je snov razreda 8.

350

Amonijevega bromata in njegovih vodnih raztopin ali zmesi bromata z
amonijevo soljo se ne sme sprejeti v prevoz.

351

Amonijevega klorata in njegovih vodnih raztopin ali zmesi klorata z amonijevo
soljo se ne sme sprejeti v prevoz.

352

Amonijevega klorita in njegovih vodnih raztopin in zmesi klorita z amonijevo
soljo se ne sme sprejeti v prevoz.

353

Amonijevega permanganata in njegovih vodnih raztopin
permanganata z amonijevo soljo se ne sme sprejeti v prevoz.

354

Snov je strupena ob vdihovanju.

355

Jeklenke za kisik za uporabo v nujnih primerih, ki se prevažajo pod tem
vpisom, imajo lahko vgrajene vžigalne vložke (vložki s pogonsko napravo iz
podrazreda 1.4, skupina združljivosti C ali S), pri tem pa ni treba spremeniti
razvrstitve v razredu 2, če skupna količina vžigalnega (pogonskega)
eksploziva ne presega 3,2 g na posamezno jeklenko za kisik. Jeklenke z
vgrajenimi vžigalnimi vložki, kot so pripravljene za prevoz, morajo imeti
učinkovito sredstvo za preprečitev nenamernega vžiga.

356

Shranjevalni(e) sistem(e) za kovinski hidrid, vgrajen(e) v prevozna sredstva ali
v dokončane dele za prevozna sredstva, ali če je(so) namenjen(i) za vgradnjo
v prevozna sredstva, mora pred prevozom odobriti pristojni organ države
izdelave1. V prevozni listini mora biti navedba, da je ta tovorek odobril pristojni
organ države izdelave1 ali pa mora biti k vsaki pošiljki priložena kopija
odobritve pristojnega organa države izdelave1.

357

Surovo nafto, ki vsebuje vodikov sulfid v takšni koncentraciji, da iz surove
nafte izhajajoče pare lahko predstavljajo nevarnost ob vdihovanju, se mora
pošiljati kot UN 3494 SUROVA NAFTA Z VISOKO VSEBNOSTJO ŽVEPLA,
VNETLJIVA, STRUPENA.

655

Jeklenke in njihova zapirala, ki so oblikovane, izdelane, odobrene in označene
v skladu z direktivo 97/23/EC3 in se uporabljajo za dihalne aparate, se sme
prevažati, ne da bi ustrezale poglavju 6.2, če so pregledane in preizkušene po
določbah iz 6.2.1.6.1 in ni pretekel časovni interval med preizkusi, ki je

1

in

zmesi

Če država izdelave ni pogodbenica ADR, mora odobritev priznati pristojni organ države
pogodbenice ADR.
3
Direktiva 97/23/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. maja 1997 o
harmonizaciji predpisov držav članic glede tlačne opreme (PED) (Uradni list Evropskih
skupnosti št. L 181 z dne 9. 7. 1997, str. 1-55).
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določen v navodilu za pakiranje P200 v 4.1.4.1. Hidravlični preizkus tesnosti
se opravi pod tlakom, označenim na jeklenki v skladu z direktivo 97/23/EC3.
656

Določbe iz prvega stavka posebne določbe 188 (e) ne veljajo za naprave, ki
so med prevozom namerno aktivne (oddajniki za identifikacijo radiofrekvence
(RFID), ure, senzorji, ipd.) in ne povzročajo nevarnega ustvarjanja toplote.
Ne glede na posebno določbo 188 (b) se smejo baterije, izdelane pred 1.
januarjem 2009, še naprej prevažati po 31. decembru 2010 brez navedbe
kapacitete v Watt-urah na zunanjem ohišju.".

V 3.3.1 se preštevilči opombo pod črto številka 1 v opombo pod črto številka 2.
Poglavje 3.4
Poglavje 3.4 se spremeni tako, da se glasi:
"POGLAVJE 3.4
NEVARNO BLAGO, PAKIRANO V OMEJENIH KOLIČINAH (MAJHNE EMBALAŽNE
ENOTE)
3.4.1

V tem poglavju so navedene določbe, ki veljajo za prevoz nevarnega blaga
določenih razredov, pakiranega v omejenih količinah (majhne embalažne
enote). Količinska omejitev za notranjo embalažo ali predmet je določena za
vsako snov v koloni (7a) tabele A v poglavju 3.2. Za blago, ki ga ni dovoljeno
prevažati po določbah tega poglavja, je v tej koloni navedena količina "0".
V tako omejenih količinah pakirano nevarno blago, ki ustreza določbam tega
poglavja, ne veljajo nobene druge določbe ADR, razen ustreznih določb iz:

3.4.2

(a)

1. dela, poglavja 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9,

(b)

2. dela,

(c)

3. dela, poglavja 3.1, 3.2, 3.3 (razen posebnih določb 61, 178, 181, 220,
274, 625, 633 in 650 (e)),

(d)

4. dela, odstavki 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 do 4.1.1.8,

(e)

5. dela, 5.1.2.1(a) (i) in (b), 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.2.1.9, 5.4.2,

(f)

6. dela, zahteve za izdelavo iz razdelka 6.1.4 in odstavki 6.2.5.1 in
6.2.6.1 do 6.2.6.3,

(g)

7. dela, poglavje 7.1 in 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1 (razen 7.5.1.4), 7.5.7, 7.5.8 in
7.5.9,

(h)

8.6.3.3.

Nevarno blago mora biti pakirano samo v notranjo embalažo, nameščeno v
ustrezno zunanjo embalažo. Uporabljati se sme vmesna embalaža. Vendar pa
uporaba notranje embalaže ni potrebna za prevoz predmetov, kot so aerosoli
ali "majhne posode za plin". Skupna bruto masa tovorka ne sme presegati 30
kg.
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3.4.3

Za nevarno blago, ki se prevaža po določbah tega poglavja, je kot zunanja
embalaža za predmete ali notranjo embalažo sprejemljiva krčljiva ali
raztegljiva folija, ki ustreza določbam iz 4.1.1.1, 4.1.1.2 in 4.1.1.4 do 4.1.1.8.
Notranja embalaža, ki se zlahka zlomi ali predre, na primer steklena, iz
porcelana, lončena ali iz določenih vrst plastike, mora biti vložena v primerno
vmesno embalažo, ki ustreza določbam iz 4.1.1.1, 4.1.1.2 in 4.1.1.4 do 4.1.1.8
ter tako oblikovana, da zadostuje določbam za izdelavo iz 6.1.4. Skupna bruto
masa tovorka ne sme presegati 20 kg.

3.4.4

Tekočine razreda 8, embalažne skupine II, v stekleni, porcelanasti ali lončeni
notranji embalaži morajo biti pakirane še v togo vmesno embalažo, združljivo
z vsebino.

3.4.5

(Rezervirano)

3.4.6

(Rezervirano)

3.4.7

Razen v letalskem prevozu, mora biti na tovorkih, ki vsebujejo nevarno blago
v omejenih količinah (majhnih embalažnih enotah), oznaka, prikazana v
nadaljevanju.

Oznaka mora biti lahko prepoznavna, čitljiva in tako obstojna proti zunanjim
vremenskim vplivom, da ne morejo bistveno poslabšati njenih lastnosti.
Zgornji in spodnji del oznake ter obodna črta morajo biti črni. Osrednji del
mora biti bele ali ustrezne kontrastne barve. Najmanjša velikost oznake je 100
mm x 100 mm, debelina črte pa najmanj 2 mm. Če velikost tovorka ne
dopušča tako velike oznake, se ta lahko zmanjša, a ne pod velikost 50 mm x
50 mm pod pogojem, da je oznaka še vedno razločno vidna.
3.4.8

Tovorki z nevarnim blagom, ki se bodo prevažali v letalskem prometu v skladu
z določbami iz 3. dela, poglavja 4 Tehničnih navodil ICAO o varnem letalskem
prevozu nevarnega blaga, morajo biti označeni z oznako, prikazano v
nadaljevanju.
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Y
Oznaka mora biti lahko prepoznavna, čitljiva in tako obstojna proti zunanjim
vremenskim vplivom, da ne morejo bistveno poslabšati njenih lastnosti.
Zgornji in spodnji del oznake ter obodna črta morajo biti črni. Osrednji del
mora biti bele ali ustrezne kontrastne barve. Najmanjša velikost oznake je 100
mm x 100 mm, debelina črte pa najmanj 2 mm. Znak "Y" mora biti v sredini
oznake in razločno viden. Če velikost tovorka ne dopušča tako velike oznake,
se ta lahko zmanjša, a ne pod velikost 50 mm x 50 mm pod pogojem, da je
oznaka še vedno razločno vidna.
3.4.9

Za tovorke, ki vsebujejo nevarno blago in so označeni z oznako, prikazano v
3.4.8, se šteje, da izpolnjujejo določbe razdelkov 3.4.1 do 3.4.4 tega poglavja
in jih ni treba označevati z oznako iz 3.4.7.

3.4.10

(Rezervirano)

3.4.11

Za tovorke z nevarnim blagom, pakiranim v omejenih količinah (majhne
embalažne enote), ki so nameščeni v zunanjo embalažo, veljajo določbe iz
5.1.2. Poleg tega mora biti ovojna embalaža označena še z oznakami v
skladu z določbami tega poglavja, če navzven niso vidne oznake, s katerimi je
označeno nevarno blago v ovojni embalaži. Določbe iz 5.1.2.1 (a) (ii) in
5.1.2.4 se uporabljajo samo, če je v ovojni embalaži drugo nevarno blago, ki
ni pakirano v omejenih količinah, in sicer samo za te vrste nevarnega blaga.

3.4.12

Pošiljatelji nevarnega blaga, pakiranega v omejenih količinah (majhnih
embalažnih enotah), morajo pred prevozom na dokazljiv način obvestiti
prevoznika o skupni bruto masi tako pakiranega blaga, ki se bo posredovala v
prevoz.

3.4.13

(a)

Prevozne enote z največjo dovoljeno maso nad 12 ton, v katerih se
prevažajo tovorki z nevarnim blagom v omejenih količinah, morajo biti
spredaj in zadaj označene v skladu s 3.4.15, razen če so na njih že
nameščene oranžne table po določbah iz 5.3.2.

(b)

Zabojniki, v katerih se na prevoznih enotah z največjo dovoljeno maso
nad 12 ton, prevažajo tovorki z nevarnim blagom v omejenih količinah,
morajo biti označeni v skladu z določbami iz 3.4.15 na vseh štirih bočnih
straneh, razen če niso označeni s tablo (veliko nalepko) nevarnosti po
določbah iz 5.3.1.

Z oznakami ni treba označevati prevozne enote, razen če oznake, nameščene
na zabojniku, niso vidne z zunanjih strani prevozne enote. V tem primeru
mora biti enaka oznaka nameščena spredaj in zadaj na prevozni enoti.
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3.4.14

Oznake, določene v 3.4.13, ni treba namestiti na prevozno enoto, če skupna
bruto masa tovorkov, ki vsebujejo nevarno blago v omejenih količinah, ne
presega 8 ton.

3.4.15

Oznaka mora ustrezati zahtevam iz 3.4.7, razen najmanjše velikosti, ki mora
znašati 250 mm x 250 mm.".

Poglavje 3.5
3.5.4.2 se spremeni tako, da se glasi:
"3.5.4.2
Velikost oznake mora biti najmanj 100 mm x 100 mm.

Oznaka za izvzete količine
Obroba in simbol morata biti v enaki barvi, črni ali rdeči,
na beli ali ustrezni kontrastni podlagi.
*

Na tem mestu mora biti navedena prva oziroma edina številka, ki je
navedena v koloni (5) tabele A v poglavju 3.2.

**

Na tem mestu mora biti navedeno ime pošiljatelja ali prejemnika, če ni
razvidno iz napisov na tovorku.".

Spremembe in dopolnitve 4. DELA
Poglavje 4.1
V 4.1.1.1 se v zadnjem stavku besedilo "in ponovno uporabljeno" nadomesti s ", ponovno
uporabljeno in predelano".
V 4.1.1.2 se v alineji (a) beseda "in" nadomesti z vejico, v alineji (b) se na koncu pika
nadomesti z "in" ter doda nova alineja (c), ki se glasi:
"(c) ne sme omogočati pronicanja nevarnega blaga, ki bi lahko povzročilo
nevarnost med običajnimi prevoznimi razmerami.".
V 4.1.1.19.6 se v tabeli besedilo "barva ali barvam sorodne snovi" nadomesti z "barva ali
barvi sorodna snov", besedilo "odpadna (žveplova) kislina" se nadomesti z "odpadna
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žveplova kislina", besedilo "vmesni produkt barvil, tekoč, strupen, n.d.n." pa z "vmesni
produkt barvila, tekoč, strupen, n.d.n.".
V 4.1.1.19.6 se v tabeli v vrstici z UN št. 3079 v koloni (3a) številko "3" nadomesti s "6.1", v
koloni (3b) pa se "FT1" nadomesti s "TF1".
V 4.1.4.1 se v navodilih za pakiranje P001, P002, P003, P099, P101, P110a, P110b, P111,
P112a, P112b, P112c, P113, P114a, P114b, P115, P116, P130, P131, P132a, P132b, P133,
P134, P135, P136, P137, P138, P139, P140, P141, P142, P143, P144, P201, P202, P204,
P266, P300, P301, P302, P400, P401, P402, P403, P404, P405, P406, P407, P408, P409,
P410, P411, P500, P501, P502, P503, P504, P520, P600, P601, P602, P620, P621, P650,
P800, P801a, P802, P803, P804, P900, P901, P903, P903a, P903b, P905, P906, R001,
IBC01, IBC02, IBC03, IBC04, IBC05, IBC06, IBC07, IBC08, IBC99, IBC100, IBC520,
IBC620, LP01, LP02, LP99, LP101, LP102 in LP621 v naslovu besedilo "NAVODILA ZA
PAKIRANJE" nadomesti z "NAVODILO ZA PAKIRANJE".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P003 besedilo "Zunanja embalaža mora biti izdelana iz
materiala ustrezne trdnosti in prilagojena zmogljivosti in namenu uporabe." nadomesti z
"Zunanja embalaža mora biti izdelana iz ustreznega materiala, primerno odporna in
oblikovana glede na kapaciteto embalaže in njeno predvideno uporabo.".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P114 (b) posebni pogoj pakiranja PP48 spremeni tako,
da se glasi:
"PP48
Za UN št. 0508 in 0509 se ne sme uporabljati kovinske
embalaže.".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 v odstavku (10):
–
pri posebnem pogoju pakiranja "k" prvi stavek spremeni tako, da glasi "Na odprtinah
zapiral morajo biti tlačno zdržljivi nepredušni čepi ali pokrovi z navoji, ki ustrezajo
navojem na odprtinah zapiral in so izdelani iz materiala, ki ga snov v tlačni posodi ne
razjeda.", besedilo "Vsako zapiralo mora imeti konični navojni priključek, vdelan
neposredno v tlačno posodo, ki mora zdržati preizkusni tlak tlačne posode." pa se
nadomesti z "Vsako zapiralo mora vzdržati preizkusni tlak tlačne posode in biti
neposredno spojeno s tlačno posodo bodisi s koničnim navojem ali z drugačnim
sredstvom, ki izpolnjuje zahteve iz ISO 10692-2:2001.",
–
pri posebnem pogoju pakiranja "q" se v prvem stavku besedo "Zapirala" nadomesti z
"Odprtine zapiral", v drugem stavku se besedilo "odvodnem zapiralu povezovalne cevi"
nadomesti z "odprtini zapirala povezovalne cevi", besedo "nepredušen" se nadomesti s
"tlačno zdržljiv plinotesen" in doda nov tretji stavek, ki se glasi "Plinotesni čepi ali
pokrovi morajo imeti navoje, ki ustrezajo navojem na odprtinah zapiral.",
–
pri posebnem pogoju pakiranja "ra" besedilo "Prevoz v kapsulah je dovoljen pod
naslednjimi pogoji:" nadomesti s "Plin se lahko prevaža v kapsulah pod naslednjimi
pogoji:",
–
posebni pogoj pakiranja "v" spremeni tako, da se glasi:
"v: (1) Časovni interval med pregledoma za jeklenke, razen za varjene jeklenke
iz jekla, prirejene za ponovno polnjenje za UN št. 1011, 1075, 1965,
1969 ali 1978, se lahko podaljša na 15 let:
(a)

če se s tem strinja(jo) pristojni organ(i) države(/), kjer se opravlja
redni pregled in prevoz, in

(b)

če ustrezajo zahtevam tehničnih specifikacij ali standardov, ki jih
priznava pristojni organ.
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Za varjene jeklenke iz jekla za ponovno polnjenje za UN št. 1011, 1075,
1965, 1969 ali 1978, se časovni interval lahko podaljša na 15 let, če so
upoštevane določbe iz odstavka (12) tega navodila za pakiranje.".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 za odstavkom (11) doda nov odstavek (12), ki se
glasi:
"(12) Za redni pregled varjenih jeklenk iz jekla, prirejenih za ponovno polnjenje, se lahko
odobri 15-letni časovni interval v skladu s posebnim pogojem pakiranja v (2) iz
odstavka (10), če so upoštevane naslednje določbe.
1.

Splošne določbe

1.1

Pri izvajanju določb tega razdelka pristojni organ ne sme prenesti svojih nalog in
obveznosti na organe Xb (inšpekcijske organe vrste B) ali organe IS (notranje
inšpekcijske službe).

1.2

Lastnik jeklenk mora zaprositi pristojni organ za odobritev 15-letnega časovnega
intervala in dokazati, da so izpolnjene zahteve iz točk 2, 3 in 4.

1.3

Jeklenke, ki so bile izdelane po 1. januarju 1999, morajo biti izdelane v skladu z
naslednjimi standardi:
–

EN 1442 ali

–

EN 13322-1 ali

–

1. do 3. del Priloge I k Direktivi Sveta št. 84/527/EECa,

kot so veljali na podlagi tabele iz razdelka 6.2.4 vsakokratne izdaje ADR.
Za druge jeklenke, izdelane pred 1. januarjem 2009 v skladu z zahtevami ADR in
tehnično specifikacijo, ki jo je odobril nacionalni pristojni organ, se lahko odobri
15-letni časovni interval, če je njihova varnost enakovredna tedaj veljavnim
določbam ADR.
1.4

Lastnik mora pristojnemu organu predložiti dokumentacijo, s katero dokaže, da so
jeklenke v skladu z določbami točke 1.3. Pristojni organ mora preveriti, ali so ti
pogoji izpolnjeni.

1.5

Pristojni organ mora preveriti, ali so določbe iz točk 2 in 3 izpolnjene in pravilno
uporabljene. Če so izpolnjene vse določbe, za jeklenke odobri 15-letni časovni
interval. V odobritvi mora biti jasno opredeljena vrsta jeklenke (kot je specificirana
v odobritvi vrste) ali skupina jeklenk (glej opombo), na katero se nanaša
odobritev. Odobritev pošlje lastniku, pristojni organ pa obdrži kopijo. Lastnik mora
hraniti dokumente tako dolgo, dokler je za jeklenke odobren 15-letni časovni
interval.
OPOMBA: Skupina jeklenk je določena z datumi izdelave enakih jeklenk v
časovnem obdobju, v katerem se uporabljajo določbe ADR in tehnične
specifikacije, ki jih je odobril pristojni organ, ki se po svoji tehnični vsebini niso
spremenile. Primer: Jeklenke enake oblike in prostornine, izdelane po določbah

a

Direktiva Sveta o harmonizaciji predpisov držav članic glede varjenih plinskih jeklenk iz
nelegiranega jekla, objavljena v Uradnem listu Evropskih skupnosti št. L 300 z dne 19. 11.
1984.
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ADR, veljavnih od 1. januarja 1985 do 31. decembra 1988, v kombinaciji s
tehnično specifikacijo, ki jo je odobril pristojni organ in velja za isto obdobje,
predstavljajo eno skupino v smislu določb te točke.
1.6

Pristojni organ mora nadzorovati, ali lastnik jeklenk spoštuje določbe ADR
oziroma pogoje iz izdane odobritve, in sicer najmanj vsaka tri leta in ob uvedbi
sprememb v postopku.

2.

Operativne določbe

2.1

Jeklenke z odobrenim 15-letnim časovnim intervalom med rednimi pregledi se
sme polniti samo v polnilnih centrih, ki imajo za izpolnjevanje in pravilno uporabo
vseh določb odstavka (7) tega navodila za pakiranje ter zahtev in odgovornosti iz
EN 1439:2008, dokumentiran sistem kakovosti.

2.2

Pristojni organ mora ugotoviti, ali so te zahteve izpolnjene in jih ustrezno
preverjati, in sicer najmanj vsaka tri leta in ob uvedbi sprememb v postopku.

2.3

Lastnik mora pristojnemu organu predložiti dokumentacijo, s katero dokaže, da
polnilni center izpolnjuje določbe iz točke 2.1.

2.4

Če se polnilni center nahaja v drugi državi pogodbenici ADR, mora lastnik
predložiti dodatno dokumentacijo, s katero dokaže, da je polnilni center
nadzorovan v skladu z zahtevami pristojnega organa te države pogodbenice
ADR.

2.5

Da se prepreči notranja korozija, se sme v jeklenke polniti samo plin dobre
kakovosti z zelo nizko potencialno kontaminacijo. Ta določba je izpolnjena, če
plini ustrezajo ravni korozijske kontaminacije iz EN 1440:2008, priloga E.1, črka b.

3.

Določbe o potrditvi in rednem pregledu

3.1

Vrsta jeklenke ali skupina, ki je že v uporabi in za katero je bil odobren in se je
uporabljal 15-letni časovni interval, se mora redno pregledovati po določbah iz
6.2.3.5.
OPOMBA: Za pomen izraza skupina jeklenk, glej opombo k točki 1.5.

3.2

Če med rednim pregledom jeklenka z odobrenim 15-letnim intervalom ne vzdrži
hidravličnega preizkusa tesnosti, na primer poči ali pušča, mora lastnik primer
raziskati in sestaviti poročilo o vzroku napake ter navesti, če je napaka
ugotovljena tudi pri drugih jeklenkah (npr. iste vrste ali skupine). Če je napaka
ugotovljena tudi pri drugih jeklenkah, mora lastnik obvestiti pristojni organ, ki nato
določi ustrezne ukrepe ter o tem obvesti vse druge države pogodbenice ADR.

3.3

Če je bila ugotovljena notranja korozija, kot je opredeljena v uporabljenem
standardu (glej točko 1.3), se mora jeklenka izločiti iz uporabe, zanjo pa se ne
sme več odobriti nadaljnje obdobje za polnjenje in prevoz.

3.4

Jeklenke z odobrenim 15-letnim časovnim intervalom smejo imeti samo zapirala,
oblikovana in izdelana za najmanj 15-letno uporabo po določbah iz EN
13152:2001 + A1:2003 ali EN 13153:2001 + A1:2003. Po rednem pregledu se
mora na jeklenko namestiti novo zapiralo, razen ročnih zapiral, ki so bila
obnovljena ali pregledana v skladu z EN 14912:2005, če so primerna za naslednji
15-letni rok uporabe. Obnovitev ali pregled sme opraviti samo proizvajalec zapiral
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ali pa podjetje, ki opravi to delo po tehničnih navodilih proizvajalca in je
usposobljen za takšno delo ter ga izvaja v skladu z dokumentiranim sistemom
kakovosti.
4.

Označevanje
Jeklenke z odobrenim 15-letnim časovnim intervalom za redni pregled po
določbah iz tega odstavka morajo biti dodatno razločno in čitljivo označene s
"P15Y". Znak je treba odstraniti, če za jeklenko ni več odobren 15-letni interval.
OPOMBA: Oznaka ne velja za jeklenke, ki so v skladu s prehodno določbo
1.6.2.9, 1.6.2.10 ali posebnim pogojem pakiranja v (1) odstavka (10) tega
navodila za pakiranje.".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 v Tabeli 2 besedo "NITROSILKLORID" nadomesti
z "NITROZILKLORID", besedilo " OGLJIKOVODIKI, PLINI" pa z " OGLJIKOVODIKOV PLIN".
V 4.1.4.1 se navodilo za pakiranje P203 spremeni tako, da se glasi:
P203
NAVODILO ZA PAKIRANJE
P203
Navodilo velja za globoko ohlajene utekočinjene pline razreda 2.
Zahteve za zaprte krioposode:
(1) Izpolnjeni morajo biti posebni pogoji pakiranja iz 4.1.6.
(2) Izpolnjene morajo biti zahteve poglavja 6.2.
(3) Zaprte krioposode morajo biti tako izolirane, da se na njih ne nabere
zaledenela rosa.
(4) Preizkusni tlak
Globoko ohlajene tekočine se mora polniti v zaprte krioposode z naslednjimi
najnižjimi preizkusnimi tlaki:
(a) pri zaprtih krioposodah z vakuumsko izolacijo preizkusni tlak ne sme
biti nižji od 1,3-kratne vsote najvišjega notranjega tlaka napolnjene
posode (tudi med polnjenjem in praznjenjem) in 100 kPa (1 bar),
(b) pri drugih zaprtih krioposodah preizkusni tlak ne sme biti nižji od 1,3kratnega najvišjega notranjega tlaka napolnjene posode, pri čemer se
upošteva tudi tlak, ki nastane ob polnjenju in praznjenju.
(5) Stopnja polnjenja
Pri nevnetljivih, nestrupenih globoko ohlajenih utekočinjenih plinih
(razvrstitveni kod 3A in 3O) prostornina tekoče faze pri polnilni temperaturi
in pri tlaku 100 kPa (1 bar) ne sme presegati 98 % prostornine tlačne
posode.

(6)

Pri vnetljivih, globoko ohlajenih utekočinjenih plinih (razvrstitveni kod 3F)
mora biti stopnja polnjenja pod stopnjo, pri kateri bi prostornina tekoče faze
dosegla 98 % prostornine tlačne posode pri temperaturi, pri kateri bi bil
parni tlak izenačen s tlakom odpiranja varnostnega ventila.
Naprave za razbremenitev tlaka
Zaprte krioposode morajo imeti najmanj eno napravo za razbremenitev

tlaka.
(7) Združljivost
Materiali, ki zagotavljajo nepredušnost spojev ali se uporabljajo za
vzdrževanje zapiral, morajo biti združljivi z vsebino. Pri jeklenkah za prevoz
oksidativnih plinov (razvrstitveni kod 3O) materiali ne smejo nevarno
reagirati s plini.
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P203
NAVODILO ZA PAKIRANJE
P203
Zahteve za odprte krioposode:
V odprtih krioposodah se smejo prevažati samo naslednji oksidativni globoko
ohlajeni utekočinjeni plini z razvrstitvenim kodom 3A: UN št. 1913, 1951, 1963,
1970, 1977, 2591, 3136 in 3158.
Odprte krioposode morajo biti izdelane tako, da ustrezajo naslednjim zahtevam:
(1) Posode morajo biti zasnovane, izdelane, preizkušene in opremljene tako,
da vzdržijo vse pogoje, vključno z utrujenostjo materiala, ki so jim
izpostavljeni pri običajni uporabi in med običajnimi prevoznimi pogoji.
(2) Prostornina ne sme presegati 450 litrov.
(3) Posoda mora biti izdelana z dvojno steno, med zunanjo in notranjo steno pa
mora biti brezzračni prostor (vakuumska izolacija). Izolacija mora
preprečevati nastanek ivja na zunanjosti posode.
(4) Materiali za izdelavo morajo imeti ustrezne mehanske lastnosti pri delovni
temperaturi.
(5) Materiali, ki so v neposrednem stiku z nevarnim blagom, se pod vplivom
prevažanega blaga ne smejo poškodovati ali kako drugače poslabšati ter ne
smejo povzročati nevarnih učinkov, npr. s kataliziranjem reakcije ali z
reakcijo z nevarnim blagom.
(6) Posode z dvojno stekleno steno morajo imeti zunanjo embalažo z ustreznim
polnilnim ali absorpcijskih materialom, ki vzdrži pritiske in udarce, ki jim je
lahko izpostavljena med običajnimi prevoznimi pogoji.
(7) Posoda mora biti oblikovana tako, da med prevozom ostane v pokončnem
položaju, npr. ima dno, katerega krajša vodoravna mera je daljša od višine
težišča, če je posoda napolnjena do polne prostornine, ali pa je nameščena
v nosilec.
(8) Na odprtinah posod morajo biti naprave, ki dovoljuje uhajanje plinov,
preprečujejo pa pljuskanje tekočine iz posode. Oblikovane morajo biti tako,
da med prevozom ostanejo na svojem mestu.
(9) Na odprtih krioposodah morajo biti trajno nameščene (npr. odtisnjene,
gravirane ali jedkane) naslednje oznake:
–
ime in naslov proizvajalca,
–
številka ali naziv modela,
–
serijska številka ali številka proizvodne serije,
–
UN številka in uradno ime plinov, za katere je posoda namenjena,
–
prostornina posode v litrih.".
V 4.1.4.1 se navodilo za pakiranje P205 spremeni tako, da se glasi:
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prostornina
posode v litrih.".
V 4.1.4.1 se navodilo za pakiranje P205 spremeni tako, da se glasi:
"P205
NAVODILO ZA PAKIRANJE
P205
Navodilo velja za UN št. 3468.
(1)
Pri shranjevalnih sistemih za kovinski hidrid morajo biti izpolnjeni posebni
pogoji pakiranja iz 4.1.6.
(2)

Navodilo za pakiranje se nanaša samo na tlačne posode, katerih
prostornina ne presega 150 litrov in njihov največji dovoljeni ustvarjeni tlak
ne presega 25 MPa.

(3)

Shranjevalni sistemi za kovinski hidrid, ki ustrezajo zanje veljavnim
določbam o izdelavi in preizkušanju tlačnih posod za pline iz poglavja 6.2,
so odobreni samo za prevoz vodika.

(4)

Če se uporabljajo jeklene tlačne posode ali sestavljene tlačne posode z
jekleno podlago, se smejo uporabljati samo tiste, na katerih je v skladu71s
6.2.2.9.2 (j) oznaka "H".

(5)

Shranjevalni sistemi za kovinski hidrid morajo ustrezati vzdrževalnim
pogojem, kriterijem o zasnovi, nazivni prostornini, preizkusom vrste,
preizkusom proizvodne serije, rutinskim preizkusom, preizkusnemu tlaku,
nazivnemu polnilnemu tlaku in določbam o napravah za razbremenitev
tlaka pri prevoznih sistemih za shranjevanje kovinskega hidrida, ki so
navedeni v ISO 16111:2008 (Premične shranjevalne naprave za plin –
Vodik absorbiran v reverzibilnem kovinskem hidridu), za ugotavljanje
skladnosti in odobritev pa veljajo določbe iz 6.2.2.5.

(6)

Shranjevalne sisteme za kovinski hidrid se mora polniti z vodikom pri tlaku,
ki ne presega nazivnega polnilnega tlaka, navedenega na trajnih oznakah
na sistemu, kot to določa standard ISO 16111:2008.

(7)

Določbe o rednem pregledu shranjevalnih sistemov za kovinski hidrid
morajo biti v skladu z ISO 16111:2008, izvajati se morajo po določbah iz
6.2.2.6, časovni interval med rednimi pregledi pa ne sme biti daljši od petih
let.".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P402 v posebnem pogoju pakiranja RR8 besedilo "in
3148" nadomesti s ", 3148 in 3482".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P520 črta "4.1.7.1.3,".
V 4.1.4.1 se v navodilih za pakiranje P601 in P602 v odstavku (1)
litra" nadomesti s "količino 1 litra".

besedilo "prostornine 1

V 4.1.4.1 se v navodilih za pakiranje P620 preštevilči dosedanja 4. dodatna zahteva, ki
postane 5. in doda nova 4. dodatna zahteva, ki se glasi:
"4. Drugega nevarnega blaga se ne sme pakirati v isto embalažo kot kužne snovi
razreda 6.2, razen če ni to potrebno za ohranjanje življenja, za stabiliziranje ali
preprečevanje razpadanja ali za nevtraliziranje nevarnosti kužnih snovi. V vsako
primarno posodo, ki vsebuje kužno snov, se sme pakirati do največ 30 ml
nevarnega blaga, uvrščenega v razred 3, 8 ali 9. Za te majhne količine nevarnega
blaga razredov 3, 8 ali 9 ne veljajo druge določbe ADR, če so pakirane v skladu s
tem navodilom za pakiranje.".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P621 številko "4.1.1" nadomesti s "4.1.1, razen odstavka
4.1.1.15,".
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V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P650 v opombi v odstavku (9) besedilo "nobenih zahtev"
nadomesti z "nobenih drugih zahtev".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P901 besedilo "V zunanji embalaži je največja skupna
dovoljena količina nevarnega blaga 10 kg." nadomesti s "Količina nevarnega blaga na
zunanjo embalažo ne sme presegati 10 kg, v katero ni všteta masa ogljikovega dioksida,
trdnega (suhi led), ki se uporablja kot hladilo.", besedilo "Dodatna zahteva:" se nadomesti z
" Dodatni zahtevi:", za dosedanjim besedilom pa se doda nova dodatna zahteva, ki se glasi:
"Suhi led
Če se uporablja ogljikov dioksid, trden (suhi led), mora biti embalaža zasnovana in
izdelana tako, da omogoča izhajanje plinastega ogljikovega dioksida, s čimer se
prepreči nastajanje tlaka, ki bi lahko povzročil razpok embalaže.".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P903a črta ", razen 4.1.1.3", besedilo "izpolnjuje splošne
določbe iz 4.1.1 in 4.1.3" pa se nadomesti z "izpolnjuje splošne določbe iz 4.1.1, razen
4.1.1.3, in 4.1.3".
V 4.1.4.1 se navodilo za pakiranje P904 spremeni tako, da se glasi:

73

izdelana tako, da omogoča izhajanje plinastega ogljikovega dioksida, s čimer se
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V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P903a črta ", razen 4.1.1.3", besedilo "izpolnjuje splošne
določbe iz 4.1.1 in 4.1.3" pa se nadomesti z "izpolnjuje splošne določbe iz 4.1.1, razen
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4.1.1.3, in 4.1.3".
V 4.1.4.1 se navodilo za pakiranje P904 spremeni tako, da se glasi:
P904
NAVODILO ZA PAKIRANJE
Navodilo velja za UN št. 3245.
Uporabljajo se lahko naslednje vrste embalaže:

P904

(1)

Embalaža, ki ustreza določbam iz 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.8 in 4.1.3
in je oblikovana tako, da izpolnjuje zahteve za izdelavo 6.1.4. Uporabljati se
mora zunanja embalaža, izdelana iz ustreznega materiala, primerno
odporna in oblikovana glede na kapaciteto embalaže in njeno predvideno
uporabo. Če se to navodilo za pakiranje uporablja za prevoz notranje
embalaže mešane embalaže, mora biti embalaža zasnovana in izdelana
tako, da preprečuje nenamerno izpraznitev med običajnimi prevoznimi
pogoji.

(2)

Embalaža, ki ne ustreza določbam o preizkušanju embalaže iz 6. dela,
ampak izpolnjuje naslednje zahteve:
(a)

Notranja embalaža, sestavljena:
(i)

iz primarne(ih) posode(/) in sekundarne embalaže. Primarna(e)
posoda(e) ali sekundarna embalaža mora biti za tekočine
nepredušna, za trdne snovi pa prahotesna,

(ii)

za tekočine: iz absorpcijskega materiala, nameščenega med
primarno(imi) posodo(ami) in sekundarno embalažo. Količina
absorpcijskega materiala mora biti zadostna, da absorbira
celotno vsebino primarne(ih) posode(/), iztekanje tekočine pa ne
sme poslabšati integritete polnilnega materiala ali zunanje
embalaže,

(iii)

če je več krhkih primarnih posod nameščenih v eno samo
sekundarno embalažo, mora biti vsaka posoda posamično ovita
sicer pa ločene tako, da se med seboj ne dotikajo.

(b)

Zunanja embalaža mora biti dovolj močna za svojo prostornino, maso
in namen uporabe, zunanja mera embalaže pa mora biti najmanj 100
mm.
73
Zunanja površina zunanje embalaže mora biti med prevozom označena s spodnjo
oznako. Napis mora biti na podlagi kontrastne barve ter razločno viden in čitljiv.
Oznaka mora biti v obliki kvadrata pod kotom 45° (diamantne oblike), vsaka
stranica pa mora biti dolga najmanj 50 mm. Debelina črte mora znašati najmanj 2
mm, višina črk in številk pa najmanj 6 mm.

UN 3245
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P904

Led, suhi led in tekoči dušik
Če se uporablja suhi led ali tekoči dušik, morajo biti izpolnjene vse zahteve ADR,
ki se nanašajo nanj. Led ali suhi led mora biti nameščen zunaj sekundarne
embalaže, v zunanjo embalažo ali v ovojno embalažo. Nameščeni morajo biti
notranji nosilci, ki ohranjajo sekundarno embalažo v prvotnem položaju tudi
potem, ko se je led stalil ali suhi led izhlapel. Pri uporabi ledu mora biti zunanja ali
ovojna embalaža nepredušna. Če se uporablja ogljikov dioksid, trden (suhi led),
mora biti embalaža zasnovana in izdelana tako, da omogoča izhajanje plinastega
ogljikovega dioksida, s čimer se prepreči nastajanje tlaka, ki bi lahko povzročil
razpok embalaže. Tovorek (zunanja embalaža ali ovojna embalaža) mora biti
označen z napisom "Ogljikov dioksid, trden" ali "Suhi led".
OPOMBA: Pri uporabi suhega ledu ni treba upoštevati nobenih drugih zahtev
(glej 2.2.9.1.14). Pri uporabi tekočega dušika zadošča upoštevanje posebne
določbe 593 iz poglavja 3.3.
Primarna posoda in sekundarna embalaža morata ohranjati svojo integriteto pri
temperaturi uporabljenega hladilnega sredstva, kakor tudi pri temperaturah in
tlaku, ki bi nastali v primeru izgube hladilnega sredstva.".
V 4.1.4.2 se v navodilu za pakiranje IBC04 besedilo ", 21N, 31A, 31B in 31N" nadomesti z "in
21N".
V 4.1.4.2 se v navodilu za pakiranje IBC05 v odstavku (1) besedilo ", 21N, 31A, 31B in 31N"
nadomesti z "in 21N", v odstavku (2) se ", 21H2, 31H1 in 31H2" nadomesti z "in 21H2", v
odstavku (3) pa ", 21HZ1 in 31HZ1" z "in 21HZ1".
V 4.1.4.2 se v navodilih za pakiranje IBC06, IBC07 in IBC08 v odstavku (1) besedilo ", 21N,
31A, 31B in 31N" nadomesti z "in 21N", v odstavku (2) se ", 21H2, 31H1 in 31H2" nadomesti
z "in 21H2", v odstavku (3) pa ", 21HZ2, 31HZ1 in 31HZ2" z "in 21HZ2".
V 4.1.4.2 se v navodilu za pakiranje IBC06 besedilo "Sestavljeni IBC 11HZ2, 21HZ2 in
31HZ2 se ne smejo uporabljati, če se snov med prevozom lahko utekočini." nadomesti s "Če
se trdna snov med prevozom lahko utekočini, glej 4.1.3.4.".
V 4.1.4.2 se v navodilu za pakiranje IBC07 besedilo v zadnji vrstici table spremeni tako, da
se glasi:
"Dodatni zahtevi:
1.
Če se trdna snov med prevozom lahko utekočini, glej 4.1.3.4.
2.

Obloge lesenih IBC morajo biti prahotesne.".

V 4.1.4.2 se v navodilu za pakiranje IBC08 pred vrstico s posebnimi pogoji pakiranja doda
nova vrstica z vsebino, ki se glasi:
"Dodatna zahteva:
Če se trdna snov med prevozom lahko utekočini, glej 4.1.3.4.",
v posebnem pogoju pakiranja B13 pa se besedilo "in 2880" nadomesti z ", 2880, 3485, 3486
in 3487".
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V 4.1.4.2 se v navodilu za pakiranje IBC520 za UN št. 3109 pri vpisu za peroksiocetno
kislino, stabilizirano, največ 17 % (zadnji vpis) v koloni "Vrsta IBC" za "31H1" doda "31H2", v
koloni "Največja količina (v litrih/kg)" pa "1500" za ta IBC.
V 4.1.4.2 se v navodilu za pakiranje IBC620 številko "4.1.1" nadomesti s "4.1.1, razen
odstavka 4.1.1.15".
4.1.5.5 se spremeni tako, da se glasi:
"4.1.5.5
Če v ADR ni drugače določeno, mora embalaža, vključno z IBC in veliko
embalažo, izpolnjevati zahteve iz ustreznega poglavja 6.1, 6.5 ali 6.6 ter
zahteve za preizkušanje za embalažno skupino II.".
V 4.1.6.10 se prvi stavek spremeni tako, da se glasi "Tlačne posode, ki se lahko ponovno
polnijo, razen krioposod, je treba redno pregledovati po določbah iz 6.2.1.6 oziroma 6.2.3.5.1
za posode, ki niso UN tlačne posode, ter po določbah navodila za pakiranje P200 oziroma
P205.".
Doda se nov odstavek 4.1.6.14, ki se glasi:
"4.1.6.14
Lastniki morajo na podlagi utemeljene zahteve pristojnega organa temu
organu predložiti potrebne podatke, ki dokazujejo skladnost tlačne posode, in
sicer v jeziku, ki ga pristojni organ zlahka razume. S tem organom morajo na
njegovo zahtevo sodelovati pri vseh dejavnostih, s katerimi se odpravljajo
neskladnosti tlačnih posod, ki so v njihovi lasti.".
Odstavek 4.1.6.14 se preštevilči v odstavek 4.1.6.15, na koncu tabele v tem odstavku pa se
doda nova vrstica z vsebino, ki se glasi:
"ISO 16111:2008 Premične shranjevalne naprave za plin –
Vodik absorbiran v reverzibilnem kovinskem
hidridu".
4.1.7.1 se spremeni tako, da se glasi:
"4.1.7.1
Uporaba embalaže (razen IBC)".
4.1.7.1.1 se spremeni tako, da se glasi:
"4.1.7.1.1
Embalaže za organske perokside in samoreaktivne snovi mora ustrezati
zahtevam iz poglavja 6.1 za embalažno skupino II.".
V 4.1.7.2.1 se za dosedanjim besedilom doda "IBC morajo ustrezati zahtevam iz poglavja 6.5
za embalažno skupino II.".
4.1.9.1.5 se spremeni tako, da se glasi:
"4.1.9.1.5
Pri radioaktivnih snoveh, ki imajo še druge nevarne lastnosti, je treba te
lastnosti upoštevati pri zasnovi tovorka. Radioaktivne snovi z dodatno
nevarnostjo, pakirane v tovorkih, za katere ni potrebna odobritev pristojnega
organa, se mora prevažati v embalaži, IBC, cisternah ali v zabojnikih za
razsuto blago, ki popolnoma ustrezajo zanje veljavnim zahtevam poglavja iz 6.
dela ter tudi ustreznim zahtevam iz poglavij 4.1, 4.2 ali 4.3 za dodatno
nevarnost.".
V 4.1.9.3 se v alineji (a) za besedo "snovi" doda "(ali pri zmeseh: mase vsakega cepljivega
nuklida)".
Poglavje 4.2

razsuto blago, ki popolnoma ustrezajo zanje veljavnim zahtevam poglavja iz 6.
dela ter tudi ustreznim zahtevam iz poglavij 4.1, 4.2 ali 4.3 za dodatno
nevarnost.".
V 4.1.9.3 se v alineji (a) za besedo "snovi" doda "(ali pri zmeseh: mase vsakega cepljivega
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Poglavje 4.2
V 4.2.5.2.6 se v tabeli z navodili za premične cisterne T1-T22 v naslovu zadnje kolone
besedilo "Talne odprtine" nadomesti s "Talne odprtineb", za dosedanjo opombo a pa se
doda opombo b, ki se glasi:
"b
Če je v tej koloni navedba "niso dovoljene", talne odprtine niso dovoljene, če
se bo prevažala tekočina (glej 6.7.2.6.1). Če je snov, ki se bo prevažala, trdna
pri vseh temperaturah, ki jim je izpostavljena med običajnimi prevoznimi
pogoji, so dovoljene talne odprtine, ki ustrezajo zahtevam iz 6.7.2.6.2.".
V 4.2.5.3 se za dosedanjim besedilom dodata novi posebni določbi, ki se glasita:
"TP36 Na premičnih cisternah se smejo uporabljati taljive varovalke v plinasti fazi.
TP37

Navodilo za premične cisterne T14 se sme uporabljati do 31. decembra 2016,
razen če se do tega datuma:
(a)

pri UN št. 1810, 2474 in 2668 sme uporabljati T7,

(b)

pri UN št. 2486 sme uporabljati T8 in

(c)

pri UN št. 1838 sme uporabljati T10.".

Poglavje 4.3
V 4.3.3.2.5 se besedilo "plin, globoko ohlajen, tekoč, oksidant, n.d.n." nadomesti s "plin,
globoko ohlajen, tekoč, oksidirajoč, n.d.n.".
V 4.3.4.1.2 se v tabeli vrstica, v kateri je v prvi koloni neveden kod L10CH spremeni tako, da
se glasi:

"L10CH

3

FT1
I
FT2
I
FC
I
FTC
I
6.1 *
T1
I
T2
I
T3
I
T4
I
T5
I
T6
I
T7
I
TF1
I
TF2
I
TF3
I
TS
I
TW1
I
TO1
I
TC1
I
TC2
I
TC3
I
TC4
I
TFC
I
TFW
I
in skupine snovi, dovoljene za kode cistern LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH in
L10BH
* Snovi, pri katerih je LC50 nižja ali enaka 200 ml/m3 in nasičena koncentracija hlapov enaka
ali večja od 500 LC50, se mora uvrstiti v kod cisterne L15CH.".
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V 4.3.4.1.2 se v tabeli vrstica, v kateri je v prvi koloni neveden kod L15CH spremeni tako, da
se glasi:
"L15CH

3
6.1 **

FT1
I
T1
I
T4
I
TF1
I
TW1
I
TO1
I
TC1
I
TC3
I
TFC
I
TFW
I
in skupine snovi, dovoljene za kode cistern LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH,
L10BH in L10CH
** Snovi, pri katerih je LC50 nižja ali enaka 200 ml/m3 in nasičena koncentracija hlapov enaka
ali večja od 500 LC50, se mora uvrstiti v ta kod cisterne.".

4.3.4.1.3 (b) se pri vpisu za UN 2447 črta "ali rumen".
V 4.3.4.1.3 (c) se besedilo "UN št. 3404 kalij-natrijeve zlitine, trdne" nadomesti z "UN št.
3404 kalij-natrijeve zlitine, trdne, in UN št. 3482 disperzija alkalijske kovine, vnetljiva ali UN
št. 3482 disperzija zemljoalkalijske kovine, vnetljiva".
Spremembe in dopolnitve 5. DELA
Poglavje 5.1
V 5.1.5.1.4 (a) se za besedo "dostavljene" doda "pristojnemu organu države porekla pošiljke
in".
V 5.1.5.1.4 (b) se za besedo "obvestiti" doda "pristojni organ države porekla pošiljke in".
V 5.1.5.1.4 (d) se alineja (v) spremeni tako, da se glasi:
"(v) najvišjo aktivnost radioaktivne vsebine med prevozom v bekerelih (Bq) s
pripadajočim simbolom predpone SI (glej 1.2.2.1). Pri cepljivih snoveh
se lahko namesto aktivnosti navede maso cepljivih snovi (ali pri zmeseh:
maso vsakega cepljivega nuklida) v gramih (g) ali njen mnogokratnik.".
V 5.1.5.3.4 (d) in (e) se besedilo ", razen če je v certifikatu o odobritvi pristojnega organa
države izvora zasnove določeno drugače (glej 2.2.7.2.4.6)" nadomesti s "po določbah iz
5.1.5.3.5".
Doda se nov odstavek 5.1.5.3.5, ki se glasi:
"5.1.5.3.5
Pri vseh mednarodnih prevozih tovorkov, za katere se zahteva odobritev
zasnove ali dovoljenje za prevoz pristojnega organa in za katere veljajo
različne vrste odobritev v različnih državah, preko katerih se prevaža pošiljka,
mora biti pošiljka razvrščena v skladu s certifikatom, izdanim v državi izvora
zasnove.".
Dosedanji podrazdelek 5.1.5.4 se preštevilči v 5.1.5.5 in doda nov podrazdelek 5.1.5.4, ki se
glasi:
"5.1.5.4
Posebne določbe za izvzete tovorke
5.1.5.4.1

Izvzeti tovorki morajo biti čitljivo in trajno označeni na zunanjosti embalaže:
(a)

z UN številko, pred katero sta črki "UN",
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Določbe o dokumentaciji iz poglavja 5.4 ne veljajo za izvzete tovorke
radioaktivnega materiala, razen za UN številko, pred katero sta črki "UN" ter
ime in naslov pošiljatelja in prejemnika, ki morajo biti vpisani v prevozno
listino, kot je pomorski tovorni list, letalski tovorni list, tovorni list za prevoz v
cestnem prometu (CMR) ali tovorni list v železniškem prometu (CIM).".

V 5.1.5.5 (dosedanji 5.1.5.4) se v tabeli besedilo "vsota prevoznih indeksov" nadomesti z
"vsota varnostnih indeksov kritičnosti", in sicer dvakrat.
Poglavje 5.2
V poglavju 5.2 se v opombi pod črto številka 1 besedilo "utekočinjen ogljikovodik, zmes,
n.d.n." nadomesti z "ogljikovodikov plin, zmes, utekočinjena, n.d.n.".
V 5.2.1.7.2 se drugi stavek spremeni tako, da se glasi "Izvzeti tovorki morajo biti označeni v
skladu z zahtevami iz 5.1.5.4.1.".
5.2.1.7.8 se spremeni tako, da se glasi:
"5.2.1.7.8
Pri vseh mednarodnih prevozih tovorkov, za katere se zahteva odobritev
zasnove ali dovoljenje za prevoz pristojnega organa in za katere veljajo
različne vrste odobritev v različnih državah, preko katerih se prevaža pošiljka,
mora biti pošiljka označena v skladu s certifikatom, izdanim v državi izvora
zasnove.".
5.2.1.8.1 se spremeni tako, da se glasi:
"5.2.1.8.1
Tovorki, ki vsebujejo okolju nevarne snovi in ustrezajo merilom iz 2.2.9.1.10,
morajo biti trajno označeni z oznako za okolju nevarno snov, prikazano v
5.2.1.8.3, razen posamične embalaže in mešane embalaže, če količina na
posamezno posamično embalažo ali notranje embalaže mešane embalaže:
–

ne presega 5 l za tekočine oziroma

–

ne presega 5 kg neto mase za trdne snovi.".

V 5.2.1.8.3 se oznaka in besedilo pod oznako spremeni tako, da se glasi:
"

Simbol (riba in drevo): črn, na beli ali ustrezni kontrastni podlagi.".
V 5.2.1.9.1 se besedilo "ISO 780:1985" nadomesti z "ISO 780:1997".
V 5.2.1.9.2 (d) se na koncu alineje besedo "ali" nadomesti z vejico.
V 5.2.1.9.2 (e) se na koncu alineje piko nadomesti z "ali".
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V 5.2.1.9.2 se doda nova alineje (f), ki se glasi:
"(f) mešano embalažo, ki vsebuje nepredušno zaprto notranjo embalažo, pri
čemer posamična ne vsebuje več kot 500 ml.".
5.2.2.1.11.2 (b) se spremeni tako, da se glasi:
"(b) Aktivnost: Največja aktivnost radioaktivne vsebine med prevozom,
izražena v bekerelih (Bq) s pripadajočim simbolom predpone SI (glej
1.2.2.1). Za cepljivo snov se lahko namesto aktivnosti navede maso
cepljive snovi (ali pri zmeseh: maso vsakega cepljivega nuklida) v
gramih (g) ali mnogokratnikih te enote.
5.2.2.1.11.5 se spremeni tako, da se glasi:
"5.2.2.1.11.5 Pri vseh mednarodnih prevozih tovorkov, za katere se zahteva odobritev
zasnove ali dovoljenje za prevoz pristojnega organa in za katere veljajo
različne vrste odobritev v različnih državah, preko katerih se prevaža pošiljka,
mora biti pošiljka označena z nalepkami nevarnosti v skladu s certifikatom,
izdanim v državi izvora zasnove.".
V 5.2.2.2.2 se pri vzorcu nalepke nevarnosti za razred 4.1 besedo ", desenzibilizirani"
nadomesti z "in trdni desenzibilizirani", pri vzorcu nalepke nevarnosti za razred 9 pa se
besedo "številka" nadomesti s "podčrtana številka".
Poglavje 5.3
V 5.3.2.1.4 se v prvem stavku besedilo "po določbah o izključni uporabi" nadomesti z ", za
katere je predpisan prevoz po določbah o izključni uporabi", v drugem stavku pa se besedilo
": ki se prevaža po določbah" nadomesti s ", če je predpisan prevoz po določbah".
V 5.3.2.3.2 se pred številko 669 doda besedilo, ki se glasi:
"X668
zelo strupena snov, jedka, ki nevarno reagira z vodo1,".
Poglavje 5.4
Razdelek 5.4.0 se spremeni tako, da se glasi:
"5.4.0
Splošno
5.4.0.1

Če ni drugače določeno, mora vsak prevoz blaga, za katerega veljajo določbe
ADR, spremljati dokumenti, predpisani v tem poglavju.
OPOMBA: Za seznam dokumentov, ki morajo biti na prevozni enoti, glej 8.1.2.

5.4.0.2

Kot pripomoček ali namesto tiskanih listin se lahko uporablja elektronska
obdelava podatkov (EDP) ali elektronska izmenjava podatkov (EDI), če
vsebina, shranjevanje in pridobivanje elektronskih podatkov ustreza
zakonskim določbam glede dokaznega gradiva, in če je dostopnost podatkov
med prevozom vsaj enakovredna tiskanim dokumentom.

5.4.0.3

Če so prevozniku posredovani podatki za prevoz nevarnega blaga z uporabo
tehnologije EDP ali EDI, mora biti pošiljatelj zmožen dati prevozniku podatke v
obliki papirnatega dokumenta s podatki v zaporedju, kot se zahtevajo v tem
poglavju.".

V 5.4.1.1.1 (e) se za dosedanjim besedilom doda opomba, ki se glasi:

med prevozom vsaj enakovredna tiskanim dokumentom.
5.4.0.3

Če so prevozniku posredovani podatki za prevoz nevarnega blaga z uporabo
tehnologije EDP ali EDI, mora biti pošiljatelj zmožen dati prevozniku podatke v
obliki papirnatega dokumenta s podatki v zaporedju, kot se zahtevajo v tem
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V 5.4.1.1.1 (e) se za dosedanjim besedilom doda opomba, ki se glasi:
"OPOMBA: Pri mešani embalaži ni treba navajati števila, vrste in prostornine
vsake notranje embalaže v zunanji embalaži.".
V 5.4.1.1.3 se v prvem odstavku črta "UN številko in", primere se dopolni tako, da se glasijo:
"“UN 1230 ODPADEK, METANOL, 3 (6.1), II, (D/E)”, ali
“UN 1230 ODPADEK, METANOL, 3 (6.1), PG II, (D/E)”, ali
“UN 1993 ODPADEK, VNETLJIVA TEKOČINA, N. D. N. (toluen in
etilalkohol), 3, II, (D/E)”, ali
“UN 1993 ODPADEK, VNETLJIVA TEKOČINA, N.D.N. (toluen in
etilalkohol), 3, PG II, (D/E)”.".
5.4.1.1.4 se spremeni tako, da se glasi:
"5.4.1.1.4
(Črtano)".
V 5.4.1.1.6.1 se besedilo "uradnim imenom blaga, kot je predpisano v 5.4.1.1.1 (b)"
nadomesti z "opisom nevarnega blaga po določbah iz 5.4.1.1.1 (a) do (d) in (k)".
Doda se odstavek 5.4.1.1.18, ki se glasi:
"5.4.1.1.18
Posebne določbe za prevoz okolju nevarnih snovi (vodno okolje)
Če snov, ki spada v enega izmed razredov od 1 do 9, ustreza razvrstitvenim
merilom iz 2.2.9.1.10, mora biti v prevozni listini navedba "OKOLJU
NEVARNO". Ta dodatna zahteva ne velja za UN št. 3077 in 3082 ter za
izjeme, navedene v 5.2.1.8.1.
Pri prevozu v transportni verigi, v katero je vključen tudi pomorski prevoz, je
namesto navedbe "OKOLJU NEVARNO" dovoljena tudi navedba
"ONESNAŽEVALEC MORJA" (po določbah iz 5.4.1.4.3 IMDG Code).".
5.4.1.2.1 (g) se spremeni tako, da se glasi:
"(g) Pri prevozu ognjemetnih predmetov z UN št. 0333, 0334, 0335, 0336 in
0337 mora biti v prevozni listini naslednja navedba:
"Uvrstitev ognjemetnih predmetov pristojnega organa XX potrjena za
ognjemetni predmet z referenco XX/YYZZZZ".
Potrdila o odobritvi uvrstitve ni treba priložiti pošiljki, pošiljatelj pa ga
mora dati na razpolago prevozniku ali pristojnim organom zaradi
kontrolne. Potrdilo o odobritvi uvrstitve ali kopija tega potrdila mora biti v
uradnem jeziku države pošiljatelja, če ta jezik ni angleški, francoski ali
nemški, pa še v angleščini, francoščini ali nemščini.
OPOMBA 1: V prevozni listini se lahko poleg uradnega imena blaga navede
še trgovsko ali tehnično ime.
OPOMBA 2: Referenca(e) za uvrstitev mora(jo) biti sestavljena(e) iz države,
podpisnice ADR, v kateri je bil odobren razvrstitveni kod v skladu s posebno
določbo 645 iz 3.3.1, označene z okrajšavo za motorna vozila v
mednarodnem prometu (XX)2, razpoznavnega znaka pristojnega organa (YY)
in enotne serijske številke (ZZZZ). Primera takšne reference za uvrstitev sta:
GB/HSE123456
2

Okrajšava za motorna vozila v mednarodnem prometu, določena v Dunajski konvenciji
o cestnem prometu (1968).
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D/BAM1234.".
5.4.1.2.5.1 (c) se spremeni tako, da se glasi:
"(c) največjo aktivnost radioaktivne vsebine med prevozom, izraženo v
bekerelih (Bq) s pripadajočim simbolom predpone SI (glej 1.2.2.1). Za
cepljivo snov se lahko namesto aktivnosti navede skupno maso cepljive
snovi (ali pri zmeseh: maso vsakega cepljivega nuklida) v gramih (g) ali
mnogokratnikih te enote,".
V 5.4.1.2.5.1 (j) se za dosedanjim besedilom doda "Za radioaktivne snovi, pri katerih je
vrednost A2 neomejena, je mnogokratnik A2 enak nič.".
5.4.1.2.5.3 se spremeni tako, da se glasi:
"5.4.1.2.5.3 Pri vseh mednarodnih prevozih tovorkov, za katere se zahteva odobritev
zasnove ali dovoljenje za prevoz pristojnega organa in za katere veljajo
različne vrste odobritev v različnih državah, preko katerih se prevaža pošiljka,
morata biti UN številka in uradno ime blaga, kot se zahteva v 5.4.1.1.1, v
skladu s certifikatom, izdanim v državi izvora zasnove.".
V 5.4.1.4.2 se številko "5.4.4" nadomesti s "5.4.5" in preštevilči opombo pod črto številka 2 v
opombo pod črto številka 3.
V 5.4.2 se naslov razdelka spremeni tako, da se glasi: "Potrdilo o pakiranju v veliki
zabojnik ali vozilo" in preštevilči opombi pod črto številka 3 in 4 v opombi pod črto številka 4
in 5.
V 5.4.2 se v opombi pod črto številka 5 (dosedanja 4) odstavek 5.4.2.3 spremeni tako, da se
glasi:
"5.4.2.3
Če se prevozniku posreduje dokumentacija o nevarnem blagu z uporabo
tehnologije EDP ali EDI, je(so) podpis(i) lahko elektronski podpis(i) ali pa zamenjan(i) z
imenom(imeni) (z velikimi tiskanimi črkami) pooblaščenega(ih) podpisnika(ov)."
in doda nov odstavek 5.4.2.4, ki se glasi:
"5.4.2.4
Če se prevozniku posredujejo informacije o nevarnem blagu z uporabo
tehnologije EDP ali EDI in je kasneje nevarno blago izročeno prevozniku, ki potrebuje
prevozno listino za nevarno blago v papirnati obliki, mora prevoznik zagotoviti, da je v
papirnatem dokumentu navedba "original prejet elektronsko", ime podpisnika pa mora biti
izpisano z velikimi tiskanimi črkami.".
V 5.4.3.4 se na prvi strani pisnih navodil besedilo "PISNA NAVODILA" nadomesti s "PISNA
NAVODILA V SKLADU Z ADR".
V 5.4.3.4 se na drugi strani pisnih navodil:
–
v koloni (1) tabele vzorec prve nalepke nevarnosti nadomesti z vzorcem nalepke št. 1 iz
5.2.2.2.2,
–
v tabeli v vrstici z nalepko št. 3 črta tretji stavek v koloni (3),
–
v tabeli v vrstici z nalepko št. 4.1 besedilo v koloni (1) "in desenzibilizirani eksplozivi"
nadomesti z "in trdni desenzibilizirani eksplozivi", v koloni (2) se besedilo "plini in pare."
nadomesti s "plini ali hlapi ali pride do samovžiga.", v koloni (2) se za dosedanjim
besedilom doda besedilo, ki se glasi "Nevarnost eksplozije desenzibiliziranih
eksplozivov po izgubi desenzibilizatorja." in črta besedilo v koloni (3),
–
v tabeli v vrstici z nalepko št. 4.2 besedilo "Nevarnost spontanega vžiga" nadomesti z
"Nevarnost požara zaradi spontanega vžiga".
V 5.4.3.4 se na tretji strani pisnih navodil:

nadomesti z "in trdni desenzibilizirani eksplozivi", v koloni (2) se besedilo "plini in pare."
nadomesti s "plini ali hlapi ali pride do samovžiga.", v koloni (2) se za dosedanjim
besedilom doda besedilo, ki se glasi "Nevarnost eksplozije desenzibiliziranih
eksplozivov po izgubi desenzibilizatorja." in črta besedilo v koloni (3),
–
v tabeli v vrstici z nalepko št. 4.2 besedilo "Nevarnost spontanega vžiga" nadomesti z
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"Nevarnost
zaradi spontanega vžiga".
V 5.4.3.4 se na tretji strani pisnih navodil:
–
–
–
–
–

–

v tabeli v vrstici z nalepko št. 5.1 besedilo prvega stavka v koloni (2) spremeni tako, da
se glasi "Nevarnost burne reakcije, vžiga ali eksplozije ob stiku z vnetljivimi ali gorljivimi
snovmi." in črta drugi stavek,
v tabeli v vrstici z nalepko št. 5.2 drugi stavek v koloni (2) spremeni tako, da se glasi
"Zaradi tega lahko nastanejo škodljivi in vnetljivi plini ali hlapi ali pride do samovžiga.",
v tabeli v vrstici z nalepko št. 6.1 prvi stavek v koloni (2) spremeni tako, da se glasi
"Nevarnost zastrupitve ob vdihovanju, stiku s kožo ali ob zaužitju.", v drugem stavku pa
se besedo "in" nadomesti z "ali",
v tabeli v vrstici z nalepko št. 6.2 za prvim stavkom v koloni (2) doda nov drugi stavek,
ki se glasi "Pri ljudeh ali živalih lahko povzroči huda obolenja.", v zadnjem stavku v
koloni (2) pa se besedo "in" nadomesti z "ali",
v tabeli v vrstici z nalepko št. 8 prvi stavek v koloni (2) spremeni tako, da se glasi
"Nevarnost opeklin zaradi jedkosti.", v koloni (2) se doda nov tretji stavek, ki se glasi
"Razlita snov lahko povzroči nastajanje jedkih hlapov.", v zadnjem stavku v koloni (2)
se besedo "in" nadomesti z "ali" in črta besedilo v koloni (3),
v tabeli v vrstici z nalepko št. 9 v zadnjem stavku v koloni (2) besedo "in" nadomesti z
"ali" in črta besedilo v koloni (3).

V 5.4.3.4 se na četrti strani pisnih navodil:
–
pred dosedanjim besedilom doda tabela, ki se glasi:
"Dodatna navodila za člane posadke vozila o nevarnih lastnostih nevarnega blaga
glede na oznako in ukrepih glede na prevladujoče lastnosti
Oznaka
Nevarne lastnosti
Dodatna navodila
(1)
(2)
(3)
Nevarnost za vodno okolje ali
kanalizacijo.
Okolju nevarne snovi
Nevarnost opeklin zaradi
vročine.

Izogibati se vročih delov prevozne
enote in razlite snovi.",

Segrete snovi
–
–

besedilo "Za vse številke nalepk nevarnosti mora biti na prevozni enoti naslednja
oprema" nadomesti z "Na prevozni enoti mora biti naslednja oprema", v zadnji alineji pa
se črta "plastična",
opomba pod črto c spremeni tako, da se glasi:
"c
Zahteva se samo za trdne snovi in tekočine z nalepkami nevarnosti številka 3,
4.1, 4.3, 8 ali 9.".

Dosedanji razdelek 5.4.4. se preštevilči v razdelek 5.4.5 in doda nov razdelek 5.4.4, ki se
glasi:
"5.4.4
Hramba podatkov o prevozu nevarnega blaga
5.4.4.1

Pošiljatelj in prevoznik morata hraniti kopijo prevozne listine za nevarno blago
ter dodatne informacije in dokumente, ki je določa ADR, najmanj tri mesece.

5.4.4.2

Če so podatki shranjeni v elektronski obliki ali v računalniškem sistemu,
morata imeti pošiljatelj in prevoznik možnost, da jih izpišeta v tiskani obliki.".
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Poglavje 5.5
Poglavje 5.5 se spremeni tako, da se glasi:
"POGLAVJE 5.5
POSEBNE DOLOČBE
5.5.1

(Črtano)

5.5.2

Posebne določbe, ki veljajo za zaplinjene tovorne prevozne enote (UN
3359)

5.5.2.1

Splošno

5.5.2.1.1

Za zaplinjene tovorne prevozne enote (UN 3359), ki ne vsebujejo drugega
nevarnega blaga, ne veljajo druge določbe ADR, razen določb tega razdelka.
OPOMBA: V poglavju je "tovorna prevozna enota" vozilo, zabojnik, cisternazabojnik, premična cisterna ali MEGC.

5.5.2.1.2

Če je na zaplinjeni tovorni prevozni enoti poleg sredstva za zaplinjenje
naloženo še nevarno blago, veljajo poleg določb tega razdelka še vse druge
določbe ADR, ki se nanašajo na naloženo blago (tudi določbe o tablah (velikih
nalepkah) nevarnosti, označevanju in dokumentih).

5.5.2.1.3

Za prevoz blaga se smejo uporabljati samo takšne tovorne prevozne enote, ki
se dajo zapreti tako, da je uhajanje plina zmanjšano na minimum.

5.5.2.2

Usposabljanje
Osebje, ki dela z razkuženimi tovornimi prevoznimi enotami, mora biti
usposobljeno sorazmerno s svojimi odgovornostmi.

5.5.2.3

Označevanje in nameščanje nalepk

5.5.2.3.1

Zaplinjena tovorna prevozna enota mora biti označena z opozorilnim
simbolom, določenim v 5.5.2.3.2. Nameščen mora biti na vsaki vstopni točki
na takšnem mestu, da je dobro viden osebam, ki odpirajo in vstopajo v
tovorno prevozno enoto. Opozorilni simbol mora ostati na tovorni prevozni
enoti, dokler niso izpolnjene naslednje določbe:

5.5.2.3.2

(a)

zaplinjena tovorna prevozna enota je prezračena, tako da se odstrani
škodljiva koncentracija sredstva za zaplinjenje in

(b)

zaplinjeno blago ali material je razložen.

Opozorilni simbol za zaplinjenje mora biti pravokotne oblike, širine najmanj
300 mm in višine najmanj 250 mm. Podatki morajo biti natisnjeni s črno barvo
na belo podlago, višina črk mora biti najmanj 25 mm. Simbol je prikazan na
spodnji sliki.
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Opozorilni simbol za zaplinjene enote

ENOTA
JE IS
BILA
ZAPLINJENA
Z
THIS UNIT
UNDER
FUMIGATION
(WITH
ime sredstva
za
zaplinjenje
*
),
DNEON
( fumigant name* ) APPLIED
(( datum
*
)
the date* )
( čas * )
( the time* )
PREZRAČENO DNE ( datum * )

najmanj
250
Not
less than
250mm
mm

NEVARNOST
DANGER

DO
ENTER
NENOT
VSTOPAJ
* Insert
details
as appropriate
vstaviti
ustrezne
podatke
Not
less than
najmanj
300300
mmmm

5.5.2.3.3

Če je bila zaplinjena tovorna prevozna enota po zaplinjenju popolnoma
prezračena z odprtjem vseh vrat enote ali z mehansko ventilacijo, se mora na
opozorilni simbol o zaplinjenju vpisati datum prezračenja.

5.5.2.3.4

Potem ko je bila zaplinjena tovorna prevozna enota prezračena in
raztovorjena, se mora odstraniti simbol o zaplinjenju.

5.5.2.3.5

Tabel (velikih nalepk) nevarnosti v skladu z vzorcem št. 9 (glej 5.2.2.2.2) se ne
sme namestiti na zaplinjeno tovorno prevozno enoto, razen če tako ne
zahtevajo določbe za druge snovi ali predmete razreda 9, ki so naložene na
prevozno enoto.

5.5.2.4

Dokumentacija

5.5.2.4.1

V dokumentih za prevoz tovorne prevozne enote, ki je bila zaplinjena, vendar
ni popolnoma prezračena pred prevozom, morajo biti navedeni naslednji
podatki:
–

"UN 3359, zaplinjena tovorna prevozna enota, 9" ali "UN 3359,
zaplinjena tovorna prevozna enota, razred 9",

–

datum in čas zaplinjenja ter

–

vrsta in količina uporabljenega sredstva za zaplinjenje.

Podatki morajo biti navedeni v enem od uradnih jezikov države pošiljatelja, če
ta jezik ni angleški, nemški ali francoski, pa še v nemškem, angleškem ali
francoskem jeziku, razen če sporazumi med državami, vključenimi v prevoz,
ne določajo drugače.
5.5.2.4.2

Dokumenti so lahko v kakršnikoli obliki, če vsebujejo podatke, zahtevane v
5.5.2.4.1. Podatki morajo biti zlahka razpoznavni, čitljivi in trajni.
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5.5.2.4.3

Zagotovljena morajo biti navodila za odstranjevanje vseh ostankov sredstva
za zaplinjenje, vključno s podatki o napravah za zaplinjenje (če so bile
uporabljene).

5.5.2.4.4

Dokument ni potreben, če je bila zaplinjena tovorna prevozna enota
popolnoma prezračena in je datum prezračenja napisan na opozorilnem
simbolu (glej 5.5.2.3.3 in 5.5.2.3.4).".

Spremembe in dopolnitve 6. DELA
Poglavje 6.1
V 6.1.3.1 (a) (i) se drugi stavek spremeni tako, da se glasi "Tega znaka se ne sme uporabljati
za noben drug namen, razen kot potrditev, da embalaža, premična cisterna ali MEGC
ustrezajo zanje veljavnim določbam iz poglavja 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 ali 6.7.".
Doda se nov odstavek 6.1.4.0, ki se glasi:
"6.1.4.0
Splošne zahteve
Pronicanje snovi, ki je v embalaži, ne sme predstavljati nevarnosti med
običajnimi prevoznimi pogoji.".
V 6.1.5.3.1 (e) se v zadnji vrstici tabele besedilo ", ki ni v obliki zaboja ali soda" nadomesti z
"v obliki soda ali zaboja".
6.1.5.3.6.3 se spremeni tako, da se glasi:
"6.1.5.3.6.3 Embalaža ali zunanja embalaža mešane ali sestavljene embalaže ne sme
imeti poškodb, ki bi lahko ogrožale varnost med prevozom. Notranje posode,
notranje embalaže ali predmeti morajo v celoti ostati v zunanji embalaži, ne
sme pa biti niti nobenega puščanja polnilne snovi iz notranje(ih) posode(/) ali
notranje(ih) embalaže(/).".
6.1.5.3.6.5 se spremeni tako, da se glasi:
"6.1.5.3.6.5 Če pride zaradi udarca do manjšega iztekanja vsebine iz zapirala(/), iztekanje
pa se potem ustavi, embalaže ni treba zavrniti.".
Poglavje 6.2
Opomba iz 6.2.1 se prestavi za naslov poglavja.
V 6.2.1.1.5 se za dosedanjim besedilom doda nov stavek, ki se glasi "Preizkusni tlak
shranjevalnega sistema za kovinski hidrid mora biti v skladu z navodilom za pakiranje P205
iz 4.1.4.1.".
V 6.2.1.3.4 se za besedilom "P200 (2)" doda "ali P205".
V 6.2.1.5.1 se za besedo "krioposod" doda besedilo "in sistemov za shranjevanje kovinskega
hidrida,".
Doda se nov odstavek 6.2.1.5.3, ki se glasi:
"6.2.1.5.3
Pri sistemih za shranjevanje kovinskega hidrida je treba preveriti, ali so bili
pregledi in preizkusi, določeni v 6.2.1.5.1 (a), (b), (c), (d), (e) (če se uporablja),
(f), (g), (h) in (i) opravljeni na ustreznem vzorcu posod, uporabljenih v sistemu
za shranjevanje kovinskega hidrida. Poleg tega morajo biti na ustreznem
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vzorcu sistemov za shranjevanje kovinskega hidrida opravljeni pregledi in
preizkusi, določeni v 6.2.1.5.1 (c) in (f) ter 6.2.1.5.1 (e), če se uporablja, in
pregled zunanjosti sistema za shranjevanje kovinskega hidrida.
Dodatno morajo biti na vseh sistemih za shranjevanje kovinskega hidrida
opravljeni prvi pregledi in preizkusi, določeni v 6.2.1.5.1 (h), (i), preizkus
tesnosti in preizkus neoporečnosti delovanja delovne opreme.".
V 6.2.1.6.1 se v opombi 2 črta ", ultrazvočnega pregleda", za dosedanjim besedilom pa se
doda nov stavek, ki se glasi "Kot navodilo pri postopku akustičnega preizkusa se sme
uporabljati ISO 16148:2006.".
V 6.2.1.6.1 se opomba 3 preštevilči v opombo 4 in doda nova opomba 3, ki se glasi:
"OPOMBA 3: Hidravlični preizkus tesnosti se sme nadomestiti z ultrazvočnim
pregledom, opravljenim v skladu z ISO 10461:2005+A1:2006 za brezšivne
plinske jeklenke iz aluminijeve zlitine oziroma v skladu z ISO 6406:2005 za
brezšivne plinske jeklenke iz jekla.".
V 6.2.2.1.1 se v tabeli za vrstico s standardom ISO 7866:1999 dodajo tri nove vrstice z
besedilom, ki se glasi:
"ISO 4706:2008 Plinske jeklenke – Varjene jeklenke iz jekla za ponovno
polnjenje – Preizkusni tlak 60 bar in nižji
ISO 18172Plinske jeklenke – Varjene jeklenke iz jekla za ponovno
1:2007
polnjenje – 1. del: Preizkusni tlak 6 MPa in nižji
ISO 20703:2006 Plinske jeklenke – Varjene jeklenke iz aluminijeve zlitine
za ponovno polnjenje – Zasnova, izdelava in
preizkušanje".
Doda se nov odstavek 6.2.2.1.5, ki se glasi:
"6.2.2.1.5
Za zasnovo, izdelavo, prvi pregled in preizkus UN shranjevalnih sistemov za
kovinski hidrid, razen za določbe o pregledu, ki se nanašajo na sistem
ocenjevanja skladnosti in odobritve – te morajo ustrezati zahtevam iz 6.2.2.5,
velja naslednji standard:
ISO 16111:2008 Premične naprave za shranjevanje plina – Vodik,
absorbiran v reverzibilnem kovinskem hidridu".
V 6.2.2.2 se za besedilom "P200" doda "ali P205".
V 6.2.2.3 se za dosedanjim besedilom doda nov odstavek, ki se glasi:
"Za zapirala in njihovo zaščito pri UN sistemih za shranjevanje kovinskega
hidrida veljajo zahteve, določene v naslednjem standardu:
ISO 16111:2008 Premične naprave za shranjevanje plina – Vodik,
absorbiran v reverzibilnem kovinskem hidridu".
V 6.2.2.4 se za besedilom "UN jeklenk"
doda "in UN sistemov za shranjevanje
kovinskega hidrida", na koncu tabele pa se doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
"ISO
Premične naprave za shranjevanje plina – Vodik,
16111:2008
absorbiran v reverzibilnem kovinskem hidridu".
V 6.2.2.7 se za naslovom doda nova opomba, ki se glasi:
"OPOMBA: Zahteve o označevanju UN sistemov za shranjevanje kovinskega
hidrida so v 6.2.2.9.".
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Dosedanje besedilo za naslovom podrazdelka 6.2.2.7 se oštevilči kot odstavek 6.2.2.7.1,
dosedanji odstavki od 6.2.2.7.1 do 6.2.2.7.7 pa se preštevilčijo v odstavke 6.2.2.7.2 do
6.2.2.7.8. Ustrezno se spremenijo tudi sklic na te odstavke, in sicer v 6.2.2.7.5 se v prvi
alineji (dosedanji 6.2.2.7.4) številka "6.2.2.7.3" nadomesti s "6.2.2.7.4", v drugi alineji se
številka "6.2.2.7.2" nadomesti s "6.2.2.7.3", v tretji alineji pa se številka "6.2.2.7.1" nadomesti
s "6.2.2.7.2".
V 6.2.2.7.2 (a) (dosedanji 6.2.2.7.1 (a)) se besedilo "Tega znaka se ne sme uporabljati za
noben drug namen, razen za potrditev, da embalaža ustreza zanjo veljavnim določbam iz
poglavja 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 ali 6.6." nadomesti s "Tega znaka se ne sme uporabljati za noben
drug namen, razen kot potrditev, da embalaža, premična cisterna ali MEGC ustrezajo zanje
veljavnim določbam iz poglavja 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 ali 6.7.".
Doda se nov odstavek 6.2.2.7.9, ki se glasi:
"6.2.2.7.9
Pri svežnjih jeklenk veljajo zahteve za označevanje tlačnih posod samo za
posamezne jeklenke v svežnju, ne pa za sestavljeno strukturo.".
Dosedanje besedilo za naslovom podrazdelka 6.2.2.8
se oštevilči kot odstavek
6.2.2.8.1, dosedanje odstavke od 6.2.2.8.1 do 6.2.2.8.3 pa se preštevilči v odstavke od
6.2.2.8.2 do 6.2.2.8.4.
Dosedanji podrazdelek 6.2.2.9 se preštevilči v podrazdelek 6.2.2.10 in ustrezno spremeni
sklic na ta podrazdelek v 1.6.2.7, 1.8.7 (opomba), 1.8.7.1.1 in 1.8.7.1.4.
V 6.2.2.10 (dosedanji 6.2.2.9) se številko "1.8.6.4" nadomesti z "1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 in
1.8.6.8" (trikrat).
Doda se nov podrazdelek 6.2.2.9, ki se glasi:
"6.2.2.9
Označevanje UN sistemov za shranjevanje kovinskega hidrida
6.2.2.9.1

UN shranjevalni sistemi za kovinski hidrid morajo biti vidno in čitljivo označeni
z oznakami, navedenimi v nadaljevanju. Oznake na sistemu za shranjevanje
kovinskega hidrida morajo biti trajne (npr. natisnjene, vgravirane ali jedkane).
Oznake morajo biti na izboklini, zgornjem koncu ali vratu shranjevalnega
sistema za kovinski hidrid, ali pa na delu, ki je trajno pritrjen na sistem za
shranjevanje kovinskega hidrida. Na sistemih za shranjevanje kovinskega
hidrida z najmanjšo skupno mero 140 mm ali več mora biti najmanjša velikost
znakov 5 mm, na sistemih za shranjevanje kovinskega hidrida z najmanjšo
skupno mero, manjšo od 140 mm, pa 2,5 mm, razen UN znaka za embalažo.
Najmanjša velikost znaka za embalažo mora biti 10 mm na shranjevalnih
sistemih za kovinski hidrid z najmanjšo skupno mero 140 mm ali več ter 5 mm
na tistih z najmanjšo skupno mero, manjšo od 140 mm.

6.2.2.9.2

Nameščene morajo biti naslednje oznake:

(a)

znak Združenih narodov za embalažo

,

Tega znaka se ne sme uporabljati za noben drug namen, razen kot
potrditev, da embalaža, premična cisterna ali MEGC ustrezajo zanje
veljavnim določbam iz poglavja 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 ali 6.7.
(b)

"ISO 16111" (tehnični standard, ki se uporablja za zasnovo, izdelavo in
preizkušanje),
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črka(e) za razpoznavo države, v kateri je bila izdana odobritev, in sicer
kot razpoznavni znak, določen za motorna vozila v mednarodnem
prometu2,
OPOMBA: Država odobritve je država, ki je odobrila organ za pregled
posamezne posode v času izdelave.

(d)

razpoznavna oznaka ali žig inšpekcijskega organa, registriranega pri
pristojnem organu države, ki je odobrila označevanje,

(e)

datum prvega pregleda, leto (štirimestno število) in mesec (dvomestno
število), ki morata biti ločena s poševnico (tj. "/"),

(f)

preizkusni tlak posod v barih, pred katerim morata biti črki "PH", za njim
pa črke "BAR",

(g)

nominalni polnilni tlak shranjevalnega sistema za kovinski hidrid v barih,
pred katerim morata biti črki "PH", za njim pa črke "BAR,

(h)

znak proizvajalca, registriran pri pristojnem organu. Če država izdelave
ni ista kot država odobritve, mora(jo) biti pred znakom proizvajalca še
črka(e) za razpoznavo države izdelave, in sicer kot razpoznavni znak,
določen za motorna vozila v mednarodnem prometu2. Oznaka države in
znak proizvajalca morata biti ločena s poševno črto ali z razmikom,

(i)

serijska številka, ki jo določi proizvajalec,

(j)

pri jeklenih posodah in sestavljenih posodah z jekleno podlago: črka "H",
ki pomeni združljivost jekla (glej ISO 11114-1:1997) in

(k)

če imajo shranjevalni sistemi za kovinski hidrid omejeno življenjsko
dobo: skrajni rok uporabe, pred katerim so črke "FINAL", ki jim sledi leto
(štirimestno število) in mesec (dvomestno število), ločena s poševnico
(tj. "/").

Certifikacijske oznake, določene v alinejah od (a) do (e) morajo biti v
zaporedju, kot so navedene. Pred podatkom za preizkusni tlak (f) mora biti
naveden nominalni polnilni tlak (g), za njim pa morajo biti oznake proizvajalca
iz alinej od (h) do (k), in sicer v navedenem zaporedju.
6.2.2.9.3

Druge oznake so dovoljene, če so na manj obremenjenih mestih, razen na
stranskih stenah; njihova velikost in globina ne smeta povzročati koncentracije
škodljivih obremenitev. Takšne oznake ne smejo biti v nasprotju s
predpisanimi oznakami.

6.2.2.9.4

Poleg že navedenih oznak mora imeti vsak sistem za shranjevanje kovinskega
hidrida, ki ustreza določbam za redni pregled in preizkus iz 6.2.2.4, še
naslednje oznake:
(a)

2

črko(e) za razpoznavo države, ki je odobrila organ za izvajanje rednega
pregleda in preizkusa, in sicer kot razpoznavni znak, določen za

Okrajšava države za motorna vozila v mednarodnem prometu, določena v Dunajski
konvenciji o cestnem prometu (1968).
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motorna vozila v mednarodnem prometu2. Oznaka ni potrebna, če je ta
organ odobril pristojni organ iste države, v kateri je bila odobrena
izdelava,
(b)

registriran žig organa, ki ga je pristojni organ odobril za opravljanje
rednega pregleda in preizkusa,

(c)

datum rednega pregleda in preizkusa, leto (dvomestno število) in mesec
(dvomestno število), ki morata biti ločena s poševnico (tj. "/"). Leto se
lahko navede tudi s štirimestnim številom.

Te oznake morajo biti v zaporedju, kot so navedene alineje.".
V 6.2.3.5.1 se besedilo "zmes ogljikovodikov, utekočinjeno" nadomesti z "ogljikovodikov plin,
zmes, utekočinjena".
6.2.3.5.2 se spremeni tako, da se glasi:
"6.2.3.5.2
(Črtano)".
V 6.2.3.6.1 se številko "1.8.6.4" nadomesti z "1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 in 1.8.6.8" (trikrat).
V 6.2.3.9.4 se besedilo "zmes ogljikovodikov, utekočinjeno" nadomesti z "ogljikovodikov plin,
zmes, utekočinjena".
6.2.4 se spremeni tako, da se glasi:
"6.2.4
Zahteve za tlačne posode brez UN certifikata, ki so zasnovane, izdelane
in preizkušene po referenčnih standardih
OPOMBA: Osebe ali organi, ki imajo glede na standarde določene
odgovornosti po ADR, morajo izpolnjevati zahteve ADR.
6.2.4.1

Zasnova, izdelava, prvi pregled in preizkus
Da jeklenke ustrezajo določbam iz poglavja 6.2, na katera se sklicuje kolona
(3) tabele v nadaljevanju, se morajo pri izdaji tipske odobritve uporabljati
standardi, kot je določeno v koloni (4) tabele. Ne glede na navedeno, imajo
prednostno veljavo določbe iz poglavja 6.2, ki so navedene v koloni (3). V
koloni (5) je naveden skrajni datum za preklic obstoječih tipskih odobritev v
skladu z določbami iz 1.8.7.2.4. Če datuma ni vpisanega, tipska odobritev
velja do poteka veljave.
Od 1. januarja 2009 naprej je obvezna uporaba referenčnih standardov.
Izjeme so navedene v 6.2.5.
Če je navedenih več standardov za uporabo istih določb, se uporablja samo
eden izmed njih, vendar v celoti, razen če ni drugače določeno v tabeli v
nadaljevanju.

2

Okrajšava države za motorna vozila v mednarodnem prometu, določena v Dunajski
konvenciji o cestnem prometu (1968).
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Referenca

Naslov dokumenta

(1)
(2)
za zasnovo in izdelavo
Priloga I, deli 1 do 3 Direktiva Sveta o prilagajanju
k 84/525/EEC
pravnih predpisov držav članic
za brezšivne plinske jeklenke,
objavljena v Uradnem listu
Evropskih skupnosti, št. L 300, z
dne 19. 11. 1984
Priloga I, deli 1 do 3 Direktiva Sveta o prilagajanju
k 84/526/EEC
pravnih predpisov držav članic
za brezšivne plinske jeklenke iz
nelegiranega
aluminija
ali
aluminijevih zlitin, objavljena v
Uradnem
listu
Evropskih
skupnosti, št. L 300, z dne 19.
11. 1984
Priloga I, deli 1 do 3 Direktiva Sveta o prilagajanju
k 84/527/EEC
pravnih predpisov držav članic
za varjene plinske jeklenke iz
nelegiranega jekla, objavljena v
Uradnem
listu
Evropskih
skupnosti, št. L 300, z dne 19.
11. 1984
EN 1442:1998 +
Premične varjene jeklenke za
AC:1999
ponovno
polnjenje
za
utekočinjen naftni plin (LPG) –
Zasnova in izdelava
EN 1442:1998 +
Premične varjene jeklenke za
A2:2005
ponovno
polnjenje
za
utekočinjen naftni plin (LPG) –
Zasnova in izdelava
EN 1442:2006 +
Premične varjene jeklenke za
A1:2008
ponovno
polnjenje
za
utekočinjen naftni plin (LPG) –
Zasnova in izdelava
EN 1800:1998 +
Premične plinske jeklenke –
AC:1999
Jeklenke za acetilen – Osnovne
zahteve in definicije
EN 1800:2006

EN 1964-1:1999

Št.

97 / 3. 12. 2010 /

Uporaba za
podrazdelke
in odstavke

Uporaba za
nove tipske
odobritve ali
podaljšanje

(3)

(4)

6.2.3.1 in
6.2.3.4

do nadaljnjega

6.2.3.1 in
6.2.3.4

do nadaljnjega

6.2.3.1 in
6.2.3.4

do nadaljnjega

6.2.3.1 in
6.2.3.4

od 1. januarja
2001 do 30.
junija 2007

6.2.3.1 in
6.2.3.4

od 1. januarja
2007 do 31.
decembra
2010

6.2.3.1 in
6.2.3.4

do nadaljnjega

6.2.1.1.9

od 1. julija
2001 do 31.
decembra
2010

Premične plinske jeklenke –
Jeklenke za acetilen –
6.2.1.1.9
Osnovne zahteve in definicije
in preizkušanje zasnove

do nadaljnjega

Premične plinske jeklenke –
Specifikacije za zasnovo in
izdelavo premičnih brezšivnih
plinskih jeklenk za ponovno 6.2.3.1 in
polnjenje, s prostornino od 0,5 6.2.3.4
do 150 litrov – Del 1: Brezšivne
jeklenke iz jekla z Rm vrednostjo
pod 1.100 MPa

do nadaljnjega

Stran

15149

Skrajni datum
za preklic
obstoječih
tipskih
odobritev
(5)

31. december
2012
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Referenca
(1)
EN 1975:1999
(razen priloge G)

EN 1975:1999 +
A1:2003

EN ISO 11120:1999

EN 1964-3:2000

EN 12862:2000

EN 1251-2:2000

EN 12257:2002
EN 12807:2001
(razen Priloge A)
EN 12807:2008

Naslov dokumenta
(2)
Premične plinske jeklenke –
Specifikacije za zasnovo in
izdelavo
premičnih
plinskih
jeklenk za ponovno polnjenje, iz
brezšivnega
aluminija
ali
aluminijeve zlitine, s prostornino
od 0,5 do 150 litrov
Premične plinske jeklenke –
Specifikacije za zasnovo in
izdelavo
premičnih
plinskih
jeklenk za ponovno polnjenje, iz
brezšivnega
aluminija
ali
aluminijeve zlitine, s prostornino
od 0,5 do 150 litrov
Plinske
jeklenke
– velike
brezšivne jeklenke za ponovno
polnjenje za prevoz stisnjenega
plina, s prostornino od 150 do
3.000 litrov – Zasnova, izdelava
in preizkušanje
Premične plinske jeklenke –
Specifikacije za zasnovo in
izdelavo premičnih brezšivnih
plinskih jeklenk za ponovno
polnjenje, s prostornino od 0,5
do 150 litrov – 3. del: Jeklenke
iz brezšivnega nerjavnega jekla
z Rm vrednostjo pod 1.100 MPa
Premične plinske jeklenke –
Specifikacije za zasnovo in
izdelavo premičnih varjenih
plinskih jeklenk za ponovno
polnjenje, iz aluminijeve zlitine
Krioposode
–
Premične,
vakuumsko
izolirane,
s
prostornino do 1.000 litrov – 2.
del: zasnova, izdelava, pregled
in preizkušanje
Premične plinske jeklenke –
brezšivne, obdane z obroči, iz
sestavljenih materialov
Premične trdo lotane jeklenke
za ponovno polnjenje, iz jekla,
za utekočinjen naftni plin (LPG)
– Zasnova in izdelava
Premične trdo lotane jeklenke
za ponovno polnjenje, iz jekla,
za utekočinjen naftni plin (LPG)
– Zasnova in izdelava

Uradni list Republike Slovenije

Uporaba za
podrazdelke
in odstavke

Uporaba za
nove tipske
odobritve ali
podaljšanje

(3)

(4)

6.2.3.1 in
6.2.3.4

do 1. julija
2005

6.2.3.1 in
6.2.3.4

do nadaljnjega

6.2.3.1 in
6.2.3.4

do nadaljnjega

6.2.3.1 in
6.2.3.4

do nadaljnjega

6.2.3.1 in
6.2.3.4

do nadaljnjega

6.2.3.1 in
6.2.3.4

do nadaljnjega

6.2.3.1 in
6.2.3.4

do nadaljnjega

6.2.3.1 in
6.2.3.4

od 1. januarja
2005 do 31.
decembra
2010

6.2.3.1 in
6.2.3.4

do nadaljnjega

Skrajni datum
za preklic
obstoječih
tipskih
odobritev
(5)

31. december
2012

Uradni list Republike Slovenije

Referenca
(1)
EN 1964-2:2001

EN 13293:2002

EN 13322-1:2003

EN 13322-1:2003 +
A1:2006

EN 13322-2:2003

EN 13322-2:2003 +
A1:2006

EN 12245:2002
EN 12205:2001

EN 13110:2002

Naslov dokumenta
(2)
Premične plinske jeklenke –
Specifikacija za zasnovo in
izdelavo premičnih brezšivnih
plinskih jeklenk za ponovno
polnjenje, iz jekla, s prostornino
od 0,5 do 150 litrov – 2. del:
Jeklenke,
izdelane
iz
brezšivnega jekla z Rm ≥ 1.100
MPa
Premične plinske jeklenke –
Specifikacija za zasnovo in
izdelavo premičnih brezšivnih
plinskih jeklenk za ponovno
polnjenje, iz normaliziranega
ogljikovega manganskega jekla,
s prostornino do 0,5 litra za
stisnjene,
utekočinjene
in
raztopljene pline, ter prostornino
do 1 litra za ogljikov dioksid
Premične plinske jeklenke –
Plinske jeklenke iz varjenega
jekla, prirejene za ponovno
polnjenje – Zasnova in izdelava
– 1. del: Varjeno jeklo
Premične plinske jeklenke –
Plinske jeklenke iz jekla,
varjene, prirejene za ponovno
polnjenje – Zasnova in izdelava
– 1. del: Jeklo, varjeno
Premične plinske jeklenke –
Plinske jeklenke za ponovno
polnjenje, iz nerjavnega jekla,
varjene – Zasnova in izdelava –
2. del: Nerjavno jeklo, varjeno
Premične plinske jeklenke –
Plinske jeklenke za ponovno
polnjenje, iz nerjavnega jekla,
varjene – Zasnova in izdelava –
2. del: Nerjavno jeklo, varjeno
Premične plinske jeklenke –
Popolnoma ovite jeklenke iz
sestavljenih materialov
Premične plinske jeklenke –
kovinske plinske jeklenke, ki
niso prirejene za ponovno
polnjenje
Premične jeklenke za ponovno
polnjenje za utekočinjen naftni
plin (LPG), iz aluminija, varjene
– Zasnova in izdelava

Št.

97 / 3. 12. 2010 /

Uporaba za
podrazdelke
in odstavke

Uporaba za
nove tipske
odobritve ali
podaljšanje

(3)

(4)

6.2.3.1 in
6.2.3.4

do nadaljnjega

6.2.3.1 in
6.2.3.4

do nadaljnjega

6.2.3.1 in
6.2.3.4

pred 1. julijem
2007

6.2.3.1 in
6.2.3.4

do nadaljnjega

6.2.3.1 in
6.2.3.4

pred 1. julijem
2007

6.2.3.1 in
6.2.3.4

do nadaljnjega

6.2.3.1 in
6.2.3.4

do nadaljnjega

6.2.3.1 in
6.2.3.4

do nadaljnjega

6.2.3.1 in
6.2.3.4

do nadaljnjega

Stran

15151

Skrajni datum
za preklic
obstoječih
tipskih
odobritev
(5)
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Referenca
(1)
EN 14427:2004

EN 14427:2004 +
A1:2005

EN 14208:2004

EN 14140:2003

EN 14140:2003 +
A1:2006

EN 13769:2003

EN 13769:2003 +
A1:2005
EN 14638-1:2006

Naslov dokumenta
(2)
Premične, popolnoma ovite
jeklenke za ponovno polnjenje
za utekočinjeni naftni plin, iz
sestavljenih
materialov
–
Zasnova in izdelava
OPOMBA: Ta standard velja
samo za jeklenke, ki imajo
ventile za razbremenitev tlaka.
Premične, popolnoma ovite
jeklenke za ponovno polnjenje
za utekočinjen naftni plin, iz
sestavljenih
materialov
–
Zasnova in izdelava
OPOMBA 1: Ta standard velja
samo za jeklenke, ki imajo
ventile za razbremenitev tlaka.
OPOMBA 2: Po določbah iz
5.2.9.2.1 in 5.2.9.3.1 se mora na
obeh jeklenkah opraviti lomni
preizkus,
če
imata
vidne
poškodbe, enake ali hujše od
kriterijev za zavrnitev.
Premične plinske jeklenke –
Specifikacije za varjene tlačne
sode s prostornino do 1.000
litrov za prevoz plinov –
Zasnova in izdelava
Premične jeklenke za ponovno
polnjenje za utekočinjen naftni
plin, iz jekla, varjene –
Alternativna zasnova in izdelava
Oprema in pribor LPG –
Premične jeklenke za ponovno
polnjenje za LPG, iz jekla,
varjene – Alternativna zasnova
in izdelava
Premične plinske jeklenke –
Svežnji jeklenk – Zasnova,
izdelava,
označevanje
in
preizkušanje
Premične plinske jeklenke –
Svežnji jeklenk – Zasnova,
izdelava,
označevanje
in
preizkušanje
Premične plinske jeklenke –
Varjene posode za ponovno
polnjenje, s prostornino do 150
litrov – 1. del: Varjene jeklenke
iz
austenitnega
nerjavnega
jekla, izdelane po zasnovi,
utemeljeni z eksperimentalnimi
metodami
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Uporaba za
podrazdelke
in odstavke

Uporaba za
nove tipske
odobritve ali
podaljšanje

(3)

(4)

6.2.3.1 in
6.2.3.4

pred 1. julijem
2007

6.2.3.1 in
6.2.3.4

do nadaljnjega

6.2.3.1 in
6.2.3.4

do nadaljnjega

6.2.3.1 in
6.2.3.4

od 1. januarja
2005 do 31.
decembra
2010

6.2.3.1 in
6.2.3.4

do nadaljnjega

6.2.3.1 in
6.2.3.4

pred 1. julijem
2007

6.2.3.1 in
6.2.3.4

do nadaljnjega

6.2.3.1 in
6.2.3.4

do nadaljnjega

Skrajni datum
za preklic
obstoječih
tipskih
odobritev
(5)

Uradni list Republike Slovenije

Referenca

Naslov dokumenta

(1)
EN 14893:2006 +
AC:2007
za zapirala
EN 849:1996 (razen
Priloge A)
EN
849:1996/A2:2001
EN ISO 10297:2006
EN 13152:2001

EN 13152:2001 +
A1:2003
EN 13153:2001

EN 13153:2001 +
A1:2003

6.2.4.2

Št.

Uporaba za
podrazdelke
in odstavke

(2)
(3)
Oprema in pribor LPG –
Premični varjeni jekleni tlačni 6.2.3.1 in
sodi za LPG s prostornino od 6.2.3.4
150 do 1.000 litrov
Premične plinske jeklenke
Ventili jeklenk: Specifikacija
preizkus vrste
Premične plinske jeklenke
Ventili jeklenk – Specifikacija
preizkus vrste

–
in 6.2.3.1
–
in 6.2.3.1

Premične plinske jeklenke –
Ventili jeklenk – Specifikacija in 6.2.3.1
preizkus vrste
Specifikacije in preizkušanje
LPG – Ventili jeklenk –
6.2.3.3
Samozaporni
Specifikacije in preizkušanje
LPG – Ventili jeklenk – 6.2.3.3
Samozaporni
Specifikacije in preizkušanje
LPG – Ventili jeklenk – Ročni
6.2.3.3
Specifikacije in preizkušanje
6.2.3.3
LPG – Ventili jeklenk – Ročni

97 / 3. 12. 2010 /
Uporaba za
nove tipske
odobritve ali
podaljšanje
(4)

Stran

15153

Skrajni datum
za preklic
obstoječih
tipskih
odobritev
(5)

do nadaljnjega

do 1. julija
2003
do 1. julija
2007
do nadaljnjega
od 1. januarja
2005 do 31.
decembra
2010
do nadaljnjega
od 1. januarja
2005 do 31.
decembra
2010
do nadaljnjega

Redni pregled in preizkus
Za redni pregled in preizkus tlačnih posod se morajo uporabljati referenčni
standardi iz tabele v nadaljevanju, kot je določeno v koloni (3), da so
izpolnjene v vsakem primeru prednostne zahteve iz 6.2.3.5.
Uporaba referenčnega standarda je obvezna.
Če je tlačna posoda izdelana v skladu z določbami iz 6.2.5, se mora
upoštevati postopek za redni pregled, če je ta opredeljen v tipski odobritvi.
Če je navedenih več standardov za uporabo istih določb, se uporablja samo
eden izmed njih, vendar v celoti, razen če ni drugače določeno v tabeli v
nadaljevanju.

Referenca

Uporaba
odobrena
(3)

Naslov dokumenta

(1)
(2)
za redni pregled in preizkus
EN 1251-3:2000
Krioposode – Premične, vakuumsko izolirane,
prostornino do 1.000 litrov – 3. del: Operativne določbe

s

do nadaljnjega
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Referenca

Naslov dokumenta

(1)
EN 1968:2002 +
A1:2005 (razen Priloge
B)
EN 1802:2002 (razen
Priloge B)
EN 12863:2002 +
A1:2005

(2)
Premične plinske jeklenke – Redni pregled in preizkušanje
plinskih jeklenk iz brezšivnega jekla

EN 1803:2002 (razen
Priloge B)
EN ISO 11623:2002
(razen 4. razdelka)
EN 14189:2003
EN 14876:2007
EN 14912:2005

Premične plinske jeklenke – Redni pregled in preizkušanje
plinskih jeklenk iz brezšivne aluminijeve zlitine
Premične plinske jeklenke – Redni pregled in vzdrževanje
jeklenk za raztopljeni acetilen
OPOMBA:
V tem standardu "začetni pregled" pomeni
"prvi redni pregled" po dokončni odobritvi nove jeklenke za
acetilen.
Premične plinske jeklenke – Redni pregled in preizkušanje
plinskih jeklenk iz varjenega jekla
Premične plinske jeklenke – Redni pregled in preizkušanje
plinskih jeklenk iz sestavljenih materialov
Premične plinske jeklenke – Pregled in vzdrževanje
ventilov jeklenk ob rednem pregledu plinskih jeklenk
Premične plinske jeklenke – Redni pregled in preizkušanje
tlačnih sodov iz varjenega jekla
Oprema in pribor LPG – Pregled in vzdrževanje ventilov
jeklenk za LPG ob rednem pregledu jeklenk

Uporaba
odobrena
(3)
do nadaljnjega
do nadaljnjega

do nadaljnjega

do nadaljnjega
do nadaljnjega
do nadaljnjega
do nadaljnjega
do nadaljnjega".

6.2.5 se spremeni tako, da se glasi:
"6.2.5
Zahteve za tlačne posode brez UN certifikata, ki niso zasnovane,
izdelane in preizkušene po referenčnih standardih
Pristojni organ lahko odobri uporabo tehnične specifikacije zaradi
znanstvenega in tehničnega napredka, ali če v 6.2.2 ali 6.2.4 ni naveden
noben referenčni standard, ali če specifični vidiki niso opredeljeni v
referenčnem standardu iz 6.2.2 ali 6.2.4, če te zagotavljajo enako raven
varnosti.
V tipski odobritvi mora organ, ki jo je izdal, določiti postopek za redne
preglede, če ne veljajo ali se ne uporabljajo referenčni standardi iz 6.2.2 ali
6.2.4.
Pristojni organ mora sekretariatu UNECE predložiti seznam tehničnih
specifikacij, ki jih je odobril. V seznamu morajo biti navedeni naslednji podatki:
naslov in datum specifikacije ter namen in podatki o dostopnosti specifikacije.
Sekretariat te podatke javno objavi na svoji spletni strani.
Standard, ki je že bil sprejet kot referenčni za naslednjo izdajo ADR, lahko
pristojni organ odobri, ne da bi o tem obvestil sekretariat UNECE.
Kljub temu pa morajo biti izpolnjene določbe iz 6.2.1, 6.2.3 in naslednje
zahteve.
OPOMBA: V tem razdelku se štejejo reference na tehnične standarde iz 6.2.1
kot sklici na tehnične specifikacije.".
V 6.2.6.3.1.1, 6.2.6.3.1.2 in 6.2.6.3.1.3 se besedo "gorilne" nadomesti z "gorivne".
6.2.6.3.3 se spremeni tako, da se glasi:

zahteve.
OPOMBA: V tem razdelku se štejejo reference na tehnične standarde iz 6.2.1
kot sklici na tehnične specifikacije.".
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6.2.6.3.3 se spremeni tako, da se glasi:
"6.2.6.3.3

Z odobritvijo pristojnega organa za aerosole in majhne posode za plin, ki
morajo biti sterilni in bi lahko preizkus v vodni kopeli poslabšal njihove
lastnosti, ne veljajo določbe iz 6.2.6.3.1 in 6.2.6.3.2, če:
(a)

vsebujejo nevnetljiv plin in
(i)

druge snovi, ki so sestavine farmacevtskih izdelkov za zdravstvo,
veterino ali drug podoben namen ali

(ii)

druge snovi, ki se uporabljajo v procesu proizvodnje farmacevtskih
izdelkov ali

(iii)

so namenjeni uporabi v zdravstvene, veterinarske ali podobne
namene,

(b)

je dosežena enakovredna raven varnosti z alternativnimi metodami, ki jih
uporablja proizvajalec za odkrivanje puščanja in preizkus tlačne
odpornosti, kot sta odkrivanje s helijem in vodna kopel na statističnem
vzorcu najmanj enega izmed 2.000 izdelkov iz vsake proizvodne serije in

(c)

so farmacevtski izdelki v skladu z določbami iz (a) (i) in (iii) izdelani po
zahtevah nacionalne zdravstvene uprave. Če to zahteva pristojni organ,
se morajo spoštovati načela dobre proizvodne prakse (GMP), ki jih je
določila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) 3.".

V 6.2.6.4 se v prvi alineji besedilo ", dopolnjena z direktivo Komisije 94/1/EC6" nadomesti z "z
dopolnitvami, ki so bile v veljavi na dan izdelave", opomba pod črto številka 5 se preštevilči v
opombo pod črto številka 4 in črta opomba pod črto številka 6.
Poglavje 6.3
V 6.3.4.2 (a) se besedilo "embalaža ustreza zanjo veljavnim določbam iz poglavij 6.1, 6.2,
6.3, 6.5 ali 6.6," nadomesti z "embalaža, premična cisterna ali MEGC ustrezajo zanje
veljavnim določbam iz poglavja 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 ali 6.7,".
V 6.3.5.4.1 se za besedilom "največ 6 mm" doda "(glej sliko 6.3.5.4.2)".
V 6.3.5.4.2 se za besedilom "od 6 mm" doda "(glej sliko 6.3.5.4.2)", za dosedanjim besedilom
pa se doda slika 6.3.5.4.2, ki se glasi:

3

Publikacija WHO: "Zagotavljanje kakovosti farmacevtskih izdelkov. Zbirka smernic in
povezanih gradiv. Zvezek 2: Dobra proizvodna praksa in pregled".
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"Slika 6.3.5.4.2

Radius
polmer≤ ≤6mm
6 mm

mere v milimetrih".

Dimensions In millimetres

Poglavje 6.4
V 6.4.2.9 se črta beseda "sicer".
V 6.4.5.4.4 se besedilo "s stalnim sistemom zadrževanja" nadomesti z "z lastnostmi trajnega
zadrževanja", v alineji (c) pa se za "Splošni tovorni zabojniki" doda "in naknadna dopolnila
1:1993, 2:1998, 3:2005, 4:2006 in 5:2006".
V 6.4.6.1 se besedilo "ISO 7195:1993 "Embalaža za prevoz za uranov heksafluorid (UF6)""
nadomesti z "ISO 7195:2005 "Jedrska energija – Pakiranje uranovega heksafluorida (UF6) za
prevoz"".
V 6.4.6.2 (a) se besedilo "ISO 7195:1993" nadomesti z "ISO 7195:2005".
V 6.4.6.4 (a) se besedilo "ISO 7195:1993" nadomesti z "ISO 7195:2005".
V 6.4.7.16 (b) (ii) se besedilo "zadrži tekočino" nadomesti z "v celoti obda tekočino in jo
zadrži".
6.4.11.5 se spremeni tako, da se glasi:
"6.4.11.5
Tovorek, ki je bil predmet preizkusov, določenih v 6.4.15, mora:
(a)

ohraniti vse zunanje mere tovorka vsaj 10 cm, in

(b)

preprečevati vstop kocke s stranico 10 cm.".

V 6.4.11.7 (a) se besedilo "ki vode ne smejo prepuščati" nadomesti z "od katerih vsaj dve ne
prepuščata vode".
V 6.4.13 (c) se številko "6.4.11.12" nadomesti s "6.4.11.13".
6.4.15.5 (a) se spremeni tako, da se glasi:
"(a) skupna masa, ki ustreza petkratni največji masi tovorka ali".
V 6.4.22.6 (a) se besedo "tovorek" nadomesti z "zasnova tovorka".
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V 6.4.23.12 (j), 6.4.23.13 (j) in 6.4.23.14 (l) se besedilo "(za cepljivo snov)" nadomesti z "(za
cepljivo snov oziroma vsak cepljiv nuklid)".
Poglavje 6.5
V 6.5.2.1.1 (a) se besedilo "Tega znaka se ne sme uporabljati za noben drug namen, razen
za potrditev, da embalaža ustreza zanjo veljavnim določbam iz poglavij 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 ali
6.6." nadomesti s "Tega znaka se ne sme uporabljati za noben drug namen, razen kot
potrditev, da embalaža, premična cisterna ali MEGC ustrezajo zanje veljavnim določbam iz
poglavja 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 ali 6.7.".
6.5.2.2.4 se spremeni tako, da se glasi:
"6.5.2.2.4
Notranja posoda sestavljenih IBC, izdelanih po 1. januarju 2011, mora biti
označena z oznakami, določenimi v 6.5.2.1.1 (b), (c), (d), kjer datum pomeni
datum izdelave plastične notranje posode, (e) in (f). Znaka Združenih narodov
za embalažo se ne sme uporabljati. V oznaki je treba upoštevati zaporedje,
navedeno v 6.5.2.1.1. Oznaka mora biti trajna, čitljiva in na takšnem mestu, da
je dobro vidna, ko se notranjo posodo namesti v zunanje ohišje.
Datum proizvodnje plastične notranje posode se lahko alternativno označi na
notranji posodi neposredno ob preostalem delu oznake. Primer ustrezne
označitve:

".
Doda se nov odstavek 6.5.2.4, ki se glasi:
"6.5.2.4
Označevanje predelanih sestavljenih IBC (31HZ1)
Oznaka, določena v 6.5.2.1.1 in 6.5.2.2, se mora odstraniti s prvotnega IBC ali
obdelati tako, da postane trajno nečitljiva, na IBC, predelan po določbah ADR,
pa se mora namestiti nove oznake.".
V 6.5.4.1 se besedo "izdelani" nadomesti z "izdelani, predelani, obnovljeni", besedilo "vsak
IBC" pa se nadomesti z "vsak izdelan, predelan ali obnovljen IBC".
V 6.5.6.3.5 se besedilo "6.5.5.4 do 6.5.5.9" nadomesti s "6.5.6.4 do 6.5.6.9".
V 6.5.6.9.5 (d) se za dosedanjim besedilo doda nova opomba, ki se glasi:
"OPOMBA: Merila iz alineje (d) veljajo za zasnove vrste IBC, izdelane od 1.
januarja 2011 naprej.".
Poglavje 6.6
V 6.6.1.2 se besedilo "in preizkušena" nadomesti s ", preizkušena in predelana", besedilo
"izdelana embalaža" pa z "izdelana ali predelana velika embalaža".

99

Stran

15158 /

Št.

97 / 3. 12. 2010

Uradni list Republike Slovenije

V 6.6.3.1 (a) se besedilo "Tega znaka se ne sme uporabljati za noben drug namen, razen za
potrditev, da embalaža ustreza zanjo veljavnim določbam iz poglavij 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 ali 6.6."
nadomesti s "Tega znaka se ne sme uporabljati za noben drug namen, razen kot potrditev,
da embalaža, premična cisterna ali MEGC ustrezajo zanje veljavnim določbam iz poglavja
6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 ali 6.7.".
6.6.5.2.2 se spremeni tako, da se glasi:
"6.6.5.2.2
Če se pri preizkusu s padcem za tekočine uporablja druga snov, mora imeti
podobno relativno gostoto in viskoznost kot snov, ki se prevaža. Za preizkus s
padcem za tekočine se lahko uporablja tudi voda, če so izpolnjeni pogoji iz
6.6.5.3.4.4.".
6.6.5.3.4.4 se spremeni tako, da se glasi:
"6.6.5.3.4.4 Višina padca
OPOMBA: Velike embalaže za snovi in predmete razreda 1 se morajo
preizkusiti po zahtevah za embalažno skupino II.
6.6.5.3.4.4.1 Za notranje embalaže za trdne snovi ali tekočine ali predmete, če je preizkus
opravljen s trdnimi snovmi, tekočinami ali predmeti, ki se bodo prevažali, ali z
drugo snovjo ali predmetom s skoraj enakimi lastnostmi:
Embalažna skupina I
1,8 m

Embalažna skupina II
1,2 m

Embalažna skupina III
0,8 m

6.6.5.3.4.4.2 Za notranje embalaže za tekočine, če je preizkus opravljen z vodo:
(a)

če relativna gostota snovi, ki se bodo prevažale, ne presega 1,2:

Embalažna skupina I
1,8 m
(b)

Embalažna skupina II
1,2 m

Embalažna skupina III
0,8 m

če relativna gostota snovi, ki se bodo prevažale, presega 1,2, se
izračuna višina padca na podlagi relativne gostote (d) prevažane snovi,
zaokroženo navzgor na prvo decimalko, kot sledi:

Embalažna skupina I

Embalažna skupina II

Embalažna skupina III

d ×1,5 (m)

d × 1,0 (m)

d × 0,67 (m)".

Poglavje 6.7
6.7.2.6.2 (a) se spremeni tako, da se glasi:
"(a) zunanje zapiralo, nameščeno tako blizu cisterne, kot je to praktično
izvedljivo in zasnovano tako, da preprečuje vsako nenamerno odpiranje
zaradi udarca ali drugega nepredvidenega dogodka, in".
V 6.7.2.8.4 se za dosedanjim besedilom doda nov stavek, ki se glasi "Lahko pa se
uporabljajo taljive varovalke v skladu s 6.7.2.10.1.".
V 6.7.2.10.1 se v prvem stavku besedilo "110 °C" nadomesti s "100 °C", v drugem stavku se
besedilo "nikakor pa ne smejo" nadomesti s "če se uporabljajo za zagotavljanje varnosti med
prevozom, pa ne smejo", v tretjem stavku se besedilo "ne sme biti" nadomesti s "se ne sme
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uporabljati", besedo "bara." pa z "bara, razen če je uporaba dovoljena s posebno določbo
TP36 v koloni (11) tabele A v poglavju 3.2.".
6.7.2.20.1 se spremeni tako, da se glasi:
"6.7.2.20.1
Na vsaki premični cisterni mora biti trajno pritrjena nerjaveča kovinska
ploščica, in sicer na vidnem in za pregled lahko dostopnem mestu. Če
razporeditev opreme na premični cisterni ne dopušča trajne pritrditve ploščice
nanjo, mora biti cisterna označena vsaj s podatki, ki jih zahtevajo predpisi za
tlačne posode. Na ploščici morajo biti natisnjeni ali po podobnem postopku
izpisani najmanj naslednji podatki:
(a)

podatki o lastniku
(i)

(b)

(c)

lastnikova registracijska številka,

podatki o izdelavi
(i)

država izdelave,

(ii)

leto izdelave,

(iii)

ime ali znak proizvajalca,

(iv)

proizvajalčeva serijska številka,

podatki o odobritvi
(i)

znak Združenih narodov za embalažo

.

Tega znaka se ne sme uporabljati za noben drug namen, razen kot
potrditev, da embalaža, premična cisterna ali MEGC ustrezajo
zanje veljavnim določbam iz poglavja 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 ali 6.7,

(d)

2

(ii)

država odobritve,

(iii)

pooblaščeni organ, ki je odobril zasnovo,

(iv)

številka odobritve zasnove,

(v)

črki ‘AA’, če je bila zasnova odobrena na podlagi drugih dogovorov
(glej 6.7.1.2),

(vi)

predpis za tlačne posode, po katerem je bila načrtovana cisterna,

tlaki
(i)

MAWP (izražen v barih ali kPa) 2,

(ii)

preizkusni tlak (izražen v barih ali kPa)2,

(iii)

datum prvega tlačnega preizkusa (mesec in leto),

Navedena mora biti uporabljena enota.
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(e)

(iv)

razpoznavni znak strokovnjaka, ki je opravil prvi tlačni preizkus,

(v)

zunanji računski tlak3 (izražen v barih ali kPa)2,

(vi)

MAWP za ogrevalni / hladilni sistem (izražen v barih ali kPa)2 (če
se uporablja),

temperature
(i)

(f)

(g)

Uradni list Republike Slovenije

računsko temperaturno območje (v °C)2,

materiali
(i)

material(i) za cisterno in referenčni standard(i) za material,

(ii)

ekvivalentna debelina referenčnega jekla (v mm)2,

(iii)

material za oblogo (če se uporablja),

prostornina
(i)

prostornina cisterne, napolnjene z vodo pri 20 °C (v litrih)2.
Za podatkom mora biti črka "S", če je cisterna z valobrani
razdeljena v prekate s prostornino do 7.500 litrov,

(ii)

prostornina vsakega prekata, napolnjenega z vodo pri 20 °C (v
litrih)2 (če se uporablja, za večprekatne cisterne).
Za podatkom mora biti črka "S", če je prekat z valobrani razdeljen v
razdelke s prostornino do 7.500 litrov,

(h)

3
2

redni pregledi in preizkusi
(i)

vrsta zadnjega rednega pregleda (2,5-letni, 5-letni ali izredni),

(ii)

datum zadnjega rednega pregleda (mesec in leto),

(iii)

preizkusni tlak (izražen v barih ali kPa)2 zadnjega rednega
pregleda (če je bil opravljen),

(iv)

razpoznavni znak pooblaščenega organa, ki je opravil ali
nadzoroval zadnji preizkus.

Glej 6.7.2.2.10.
Navedena mora biti uporabljena enota.
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Slika 6.7.2.20.1: Primer oznak na identifikacijski ploščici
Lastnikova registracijska številka
PODATKI O IZDELAVI
Država izdelave
Leto izdelave
Proizvajalec
Proizvajalčeva serijska številka
PODATKI O ODOBRITVI
Država odobritve
Pooblaščeni organ, ki je odobril zasnovo
Številka odobritve zasnove
‘AA’ (če se uporablja)
Predpis za tlačne posode, po katerem je bila
načrtovana cisterna (tlačna posoda)
TLAKI
MAWP
bar ali kPa
Preizkusni tlak
bar ali kPa
Datum prvega tlačnega
Žig strokovnjaka:
(xx/xxxx)
preizkusa:
Zunanji računski tlak
bar ali kPa
MAWP za ogrevalni / hladilni sistem
bar ali kPa
(če se uporablja)
TEMPERATURE
Računsko temperaturno območje
°C do
°C
MATERIALI
Material(i) za cisterno in referenčni standard(i) za
material
Ekvivalentna debelina referenčnega jekla
mm
Material za oblogo (če se uporablja)
PROSTORNINA
Prostornina cisterne, napolnjene z vodo pri 20 °C
litrov ‘S’ (če se uporablja)
Prostornina prekata
napolnjenega z vodo pri
litrov ‘S’ (če se uporablja)
20 °C (če se uporablja, za večprekatne cisterne)
REDNI PREGLEDI / PREIZKUSI
Vrsta
Datum
Žig strokovnjaka in
Vrsta
pregleda pregleda
preizkusni tlak a
pregleda
bar ali kPa
(xx/xxxx)

a

Datum
pregleda
(xx/xxxx)

Žig strokovnjaka in
preizkusni tlaka
bar ali kPa

Preizkusni tlak, če je bil opravljen tlačni preizkus.".

V 6.7.2.20.2 se črta "Ime vsebovane(ih) snovi in najvišja srednja temperatura tovora, če
presega 50 °C", pred opombo pa se doda besedilo, ki se glasi "Navodilo za premično
cisterno v skladu s 4.2.5.2.6".
6.7.3.16.1 se spremeni tako, da se glasi:
"6.7.3.16.1
Na vsaki premični cisterni mora biti trajno pritrjena nerjaveča kovinska
ploščica, in sicer na vidnem in za pregled lahko dostopnem mestu. Če
razporeditev opreme na premični cisterni ne dopušča trajne pritrditve ploščice
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nanjo, mora biti cisterna označena vsaj s podatki, ki jih zahtevajo predpisi za
tlačne posode. Na ploščici morajo biti natisnjeni ali po podobnem postopku
izpisani najmanj naslednji podatki:
(a)

podatki o lastniku
(i)

(b)

(c)

lastnikova registracijska številka,

podatki o izdelavi
(i)

država izdelave,

(ii)

leto izdelave,

(iii)

ime ali znak proizvajalca,

(iv)

proizvajalčeva serijska številka,

podatki o odobritvi
(i)

znak Združenih narodov za embalažo

,

Tega znaka se ne sme uporabljati za noben drug namen, razen kot
potrditev, da embalaža, premična cisterna ali MEGC ustrezajo
zanje veljavnim določbam iz poglavja 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 ali 6.7,

(d)

2
5

(ii)

država odobritve,

(iii)

pooblaščeni organ, ki je odobril zasnovo,

(iv)

številka odobritve zasnove,

(v)

črki ‘AA’, če je bila zasnova odobrena na podlagi drugih dogovorov
(glej 6.7.1.2),

(vi)

predpis za tlačne posode, po katerem je bila načrtovana cisterna,

tlaki
(i)

MAWP (izražen v barih ali kPa)2,

(ii)

preizkusni tlak (izražen v barih ali kPa)2,

(iii)

datum prvega tlačnega preizkusa (mesec in leto),

(iv)

razpoznavni znak strokovnjaka, ki je opravil prvi tlačni preizkus,

(v)

zunanji računski tlak5 (izražen v barih ali kPa)2,

Navedena mora biti uporabljena enota.
Glej 6.7.2.2.10.
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temperature
(i)

računsko temperaturno območje (v °C)2,

(ii)

referenčna računska temperatura (v °C)2,

materiali
(i)

material(i) za cisterno in referenčni standard(i) za material,

(ii)

ekvivalentna debelina referenčnega jekla (v mm)2,

prostornina
(i)

(h)

Št.

prostornina cisterne, napolnjene z vodo pri 20 °C (v litrih)2,

redni pregledi in preizkusi
(i)

vrsta zadnjega rednega pregleda (2,5-letni, 5-letni ali izredni),

(ii)

datum zadnjega rednega pregleda (mesec in leto),

(iii)

preizkusni tlak (izražen v barih ali kPa)2 zadnjega rednega
pregleda (če je bil opravljen),

(iv)

razpoznavni znak pooblaščenega organa, ki je opravil ali
nadzoroval zadnji preizkus.

Slika 6.7.3.16.1: Primer oznak na identifikacijski ploščici
Lastnikova registracijska številka
PODATKI O IZDELAVI
Država izdelave
Leto izdelave
Proizvajalec
Proizvajalčeva serijska številka
PODATKI O ODOBRITVI
Država odobritve
Pooblaščeni organ, ki je odobril
zasnovo
Številka odobritve zasnove
Predpis za tlačne posode, po katerem je bila
načrtovana cisterna (tlačna posoda)
TLAKI
MAWP
Preizkusni tlak
Datum prvega tlačnega
Žig strokovnjaka:
(xx/xxxx)
preizkusa:
Zunanji računski tlak

2

Navedena mora biti uporabljena enota.

‘AA’ (če se uporablja)

bar ali kPa
bar ali kPa
bar ali kPa
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TEMPERATURE
Računsko temperaturno območje
Referenčna računska temperatura
MATERIALI
Material(i) za cisterno in referenčni standard(i) za
material
Ekvivalentna debelina referenčnega jekla
PROSTORNINA
Prostornina cisterne, napolnjene z vodo pri
20 °C
REDNI PREGLEDI / PREIZKUSI
Vrsta
Datum
Žig strokovnjaka in
Vrsta
a
pregleda pregleda
preizkusni tlak
pregleda
bar ali kPa
(xx/xxxx)

a

Uradni list Republike Slovenije

°C do

°C
°C

mm
litrov
Datum
pregleda
(xx/xxxx)

Žig strokovnjaka in
preizkusni tlaka
bar ali kPa

Preizkusni tlak, če je bil opravljen tlačni preizkus.".

V 6.7.3.16.2 se pred opombo doda besedilo, ki se glasi "Navodilo za premično cisterno v
skladu s 4.2.5.2.6".
6.7.4.15.1 se spremeni tako, da se glasi:
"6.7.4.15.1
Na vsaki premični cisterni mora biti trajno pritrjena nerjaveča kovinska
ploščica, in sicer na vidnem in za pregled lahko dostopnem mestu. Če
razporeditev opreme na premični cisterni ne dopušča trajne pritrditve ploščice
nanjo, mora biti cisterna označena vsaj s podatki, ki jih zahtevajo predpisi za
tlačne posode. Na ploščici morajo biti natisnjeni ali po podobnem postopku
izpisani najmanj naslednji podatki:
(a)

podatki o lastniku
(i)

(b)

(c)

lastnikova registracijska številka,

podatki o izdelavi
(i)

država izdelave,

(ii)

leto izdelave,

(iii)

ime ali znak proizvajalca,

(iv)

proizvajalčeva serijska številka,

podatki o odobritvi
(i)

znak Združenih narodov za embalažo

.

Tega znaka se ne sme uporabljati za noben drug namen, razen kot
potrditev, da embalaža, premična cisterna ali MEGC ustrezajo
zanje veljavnim določbam iz poglavja 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 ali 6.7,
(ii)

država odobritve,

(iii)

pooblaščeni organ, ki je odobril zasnovo,
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(d)

(e)

(g)

(i)

(j)
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(v)

črki ‘AA’, če je bila zasnova odobrena na podlagi drugih dogovorov
(glej 6.7.1.2),

(vi)

predpis za tlačne posode, po katerem je bila načrtovana cisterna,

tlaki
(i)

MAWP (izražen v barih ali kPa)2,

(ii)

preizkusni tlak (izražen v barih ali kPa)2,

(iii)

datum prvega tlačnega preizkusa (mesec in leto),

(iv)

razpoznavni znak strokovnjaka, ki je opravil prvi tlačni preizkus,

temperature
najmanjša računska temperatura (v °C)2,

materiali
(i)

material(-i) za cisterno in referenčni normativ(-i) materiala,

(ii)

ekvivalentna debelina referenčnega jekla (v mm)2,

prostornina
prostornina cisterne, napolnjene z vodo pri 20 °C (v litrih)2,

izolacija
(i)

napis "toplotno izolirana" ali "vakuumsko izolirana" (kar je v danem
primeru ustrezno),

(ii)

učinkovitost izolacijskega sistema (dovod toplote) (v Watt) 2,

zadrževalni čas – za vsak globoko ohlajeni utekočinjeni plin, za prevoz
katerega je cisterna odobrena
(i)

popolno ime globoko ohlajenega utekočinjenega plina,

(ii)

referenčni zadrževalni čas (v dneh ali urah)2,

(iii)

začetni tlak (v barih ali kPa) 2,

(iv)

stopnja polnjenja (v kg) 2,

redni pregledi in preizkusi
(i)

2

Stran

številka odobritve zasnove,

(i)
(h)
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(ii)

datum zadnjega rednega pregleda (mesec in leto),

(iii)

razpoznavni znak pooblaščenega organa, ki je opravil ali
nadzoroval zadnji preizkus.

Slika 6.7.4.15.1: Primer oznak na identifikacijski ploščici
Lastnikova registracijska številka
PODATKI O IZDELAVI
Država izdelave
Leto izdelave
Proizvajalec
Proizvajalčeva serijska številka
PODATKI O ODOBRITVI
Država odobritve
Pooblaščeni organ, ki je odobril zasnovo
Številka odobritve zasnove
‘AA’(če se uporablja)
Predpis za tlačne posode, po katerem je bila
načrtovana cisterna (tlačna posoda)
TLAKI
MAWP
bar ali kPa
Preizkusni tlak
bar ali kPa
Datum prvega tlačnega
Žig strokovnjaka:
(xx/xxxx)
preizkusa:
TEMPERATURE
Najmanjša računska temperatura
°C
MATERIALI
Material(i) za cisterno in referenčni standard(i) za
material
Ekvivalentna debelina referenčnega jekla
mm
PROSTORNINA
Prostornina cisterne, napolnjene z vodo pri 20 °C
litrov
IZOLACIJA
‘Toplotno izolirana’ ali ‘Vakuumsko izolirana’ (kar je v danem primeru ustrezno)
Dovod toplote
Watt
ZADRŽEVALNI ČAS
Dovoljen(i) globoko ohlajen(i) Referenčni zadrževalni
Stopnja
Začetni tlak
utekočinjen(i) plin(i)
čas
polnjenja
Dnevi ali ure
bar ali kPa
kg

REDNI PREGLEDI / PREIZKUSI
Vrsta
Datum
Žig strokovnjaka
pregleda
pregleda
(xx/xxxx)

."

Vrsta
pregleda

Datum
pregleda
(xx/xxxx)

Žig strokovnjaka
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V 6.7.4.15.2 se pred opombo doda besedilo, ki se glasi "Navodilo za premično cisterno v
skladu s 4.2.5.2.6".
V 6.7.5.4.1 se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi "Če tako zahteva pristojni organ
države uporabe, morajo biti MEGC za druge pline opremljeni z napravami za razbremenitev
tlaka, kot jih določi ta organ.".
V 6.7.5.10.4 se v prvem stavku številka "4.2.5.3" nadomesti s "4.2.4.3".
6.7.5.13.1 se spremeni tako, da se glasi:
"6.7.5.13.1
Na vsakem MEGC mora biti trajno pritrjena nerjaveča kovinska ploščica, in
sicer na vidnem in za pregled lahko dostopnem mestu. Kovinske ploščice se
ne sme namestiti na elemente. Elementi morajo biti označeni v skladu z
določbami poglavja 6.2. Na ploščici morajo biti natisnjeni ali po podobnem
postopku izpisani najmanj naslednji podatki:
(a)

podatki o lastniku
(i)

(b)

(c)

lastnikova registracijska številka,

podatki o izdelavi
(i)

država izdelave,

(ii)

leto izdelave,

(iii)

ime ali znak proizvajalca,

(iv)

proizvajalčeva serijska številka,

podatki o odobritvi
(i)

znak Združenih narodov za embalažo

.

Tega znaka se ne sme uporabljati za noben drug namen, razen kot
potrditev, da embalaža, premična cisterna ali MEGC ustrezajo
zanje veljavnim določbam iz poglavja 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 ali 6.7,

(d)

(ii)

država odobritve,

(iii)

pooblaščeni organ, ki je odobril zasnovo,

(iv)

številka odobritve zasnove,

(v)

črki ‘AA’, če je bila zasnova odobrena na podlagi drugih dogovorov
(glej 6.7.1.2),

tlaki
(i)

preizkusni tlak (izražen v barih)2,

(ii)

datum prvega tlačnega preizkusa (mesec in leto),

(iii)

razpoznavni znak strokovnjaka, ki je opravil prvi tlačni preizkus,
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(f)

(g)
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računsko temperaturno območje (v °C)2,

elementi/prostornina
(i)

število elementov,

(ii)

skupna prostornina (v litrih)2,

redni pregledi in preizkusi
(i)

vrsta zadnjega rednega pregleda (5-letni ali izredni),

(ii)

datum zadnjega rednega pregleda (mesec in leto),

(iii)

razpoznavni znak pooblaščenega organa, ki je opravil ali
nadzoroval zadnji preizkus.

Slika 6.7.5.13.1: Primer oznak na identifikacijski ploščici
Lastnikova registracijska številka
PODATKI O IZDELAVI
Država izdelave
Leto izdelave
Proizvajalec
Proizvajalčeva serijska številka
PODATKI O ODOBRITVI
Država odobritve
Pooblaščeni organ, ki je odobril
zasnovo
Številka odobritve zasnove
TLAKI
Preizkusni tlak
Datum prvega tlačnega
Žig strokovnjaka:
(xx/xxxx)
preizkusa:
TEMPERATURE
Računsko temperaturno območje
ELEMENTI / PROSTORNINA
Število elementov
Skupna prostornina
REDNI PREGLEDI / PREIZKUSI
Vrsta
Datum
Žig strokovnjaka Vrsta pregleda
pregleda
pregleda
(xx/xxxx)

".

‘AA’ (če se uporablja)
bar

°C

do

°C
litrov

Datum
pregleda
(xx/xxxx)

Žig strokovnjaka
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Poglavje 6.8
V 6.8.2.1.18 do 6.8.2.1.21 se v opombi pod črto številka 3 za dosedanjim besedilom doda "V
tem primeru spada med "konstrukcijsko jeklo" tudi jeklo, navedeno v standardih EN za
material kot "konstrukcijsko jeklo" z najmanjšo natezno trdnostjo med 360 N/mm² in 490
N/mm² in minimalnim raztezkom pri lomu v skladu s 6.8.2.1.12.".
V 6.8.2.1.20 (b) 4. se v zadnjem stavku prvega odstavka besedilo "zunanjem delu cisterne"
nadomesti s "cisterni".
V 6.8.2.2.3 se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Vakuumski ventili in naprave za prezračevanje (glej 6.8.2.2.6), ki se
uporabljajo na cisternah za prevoz snovi, ki ustrezajo merilom razreda 3 glede
plamenišča, morajo preprečevati neposredni vdor plamena v cisterno s
pomočjo ustrezne naprave za preprečevanje širjenja plamena, ali pa mora
lupina cisterne vzdržati eksplozijo, ki lahko nastane zaradi vdora plamena
brez kakršnegakoli puščanja.".
V 6.8.2.2.3 se za dosedanjim besedilom doda nov odstavek, ki se glasi:
"Če je zaščita izvedena z ustreznim prestreznikom plamena ali varovalom
proti vdoru plamena, mora biti zaščita nameščena čim bližje cisterni ali
prekatu cisterne. Pri večprekatnih cisternah mora biti ločeno zaščiten vsak
prekat.".
Doda se 6.8.2.3.3, ki se glasi:
"6.8.2.3.3
Naslednje zahteve veljajo za cisterne, za katere se ne uporablja posebna
določba TA4 iz 6.8.4 (in zato 1.8.7.2.4).
Tipska odobritev sme biti veljavna največ deset let. Če so se v tem obdobju
spremenijo ustrezne tehnične zahteve ADR (vključno z referenčnimi
standardi) v tolikšnem obsegu, da odobren tip ni več v skladu z njimi, mora
pristojni organ ali njegov pooblaščeni organ, ki je izdal tipsko odobritev,
preklicati odobritev in o tem obvestiti imetnika tipske odobritve.
OPOMBA: Za skrajni datum ukinitve obstoječih tipskih odobritev glej kolono
(5) v tabelah v 6.8.2.6 oziroma 6.8.3.6.
Če je tipska odobritev potekla ali je bila preklicana, proizvodnja cistern,
baterijskih vozil ali MEGC po tej tipski odobritvi ni več dovoljena.
V takšnem primeru določbe o uporabi, rednih pregledih in vmesnih pregledih
cistern, baterijskih vozil in MEGC, navedene v tipski odobritvi, ki je potekla ali
je bila preklicana, še vedno veljajo za cisterne, baterijska vozila ali MEGC,
izdelane pred iztekom ali preklicem, če je njihova nadaljnja uporaba še
dovoljena.
Uporabljati se smejo tako dolgo, dokler so v skladu z zahtevami ADR. Če ne
ustrezajo več zahtevam ADR, se smejo uporabljati samo v primeru, če
uporabo dovoljuje ustrezna prehodna določba iz poglavja 1.6.
Tipske odobritve se lahko obnovijo s celotnim pregledom in oceno skladnosti z
določbami ADR, veljavnimi na dan obnovitve. Obnovitev ni dovoljena po
preklicu odobritve vrste. Naknadne dopolnitve obstoječih tipskih odobritev (glej
6.8.2.3.2) ne podaljšujejo ali spreminjajo prvotne veljavnosti certifikata.
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OPOMBA: Pregled in oceno skladnosti lahko opravi drug organ, torej organ,
ki ni izdal prvotne tipske odobritve.
Organ, ki je izdal certifikat, mora hraniti vso dokumentacijo za tipsko odobritev
ves čas njegove veljavnosti in tudi v času veljavnosti morebitnega podaljšanja.
Če je bilo pooblastilo organu, ki je izdal odobritev, preklicano ali omejeno ali je
pooblaščeni organ prenehal opravljati dejavnost, mora pristojni organ z
ustreznimi ukrepi zagotoviti, da drug organ obdela dokumente ali da ostanejo
dostopni.".
V 6.8.2.5.1 se v sedmi alineji za besedilom "cisterne ali prekati" doda "s prostornino nad
7.500 litrov".
Podrazdelek 6.8.2.6 se spremeni tako, da se glasi:
"6.8.2.6
Zahteve za cisterne, zasnovane, izdelane in preizkušene po referenčnih
standardih
OPOMBA: Osebe ali organi, ki imajo glede na standarde določene
odgovornosti po ADR, morajo izpolnjevati zahteve ADR.
6.8.2.6.1

Zasnova in izdelava
Za izpolnjevanje zahtev poglavja 6.8, na katera se sklicuje kolona (3) tabele v
nadaljevanju, se morajo pri izdaji tipske odobritve uporabljati standardi, kot je
določeno v koloni (4) tabele. Ne glede na navedeno, imajo prednostno veljavo
določbe iz poglavja 6.8, ki so navedene v koloni (3). V koloni (5) je naveden
skrajni datum za preklic obstoječih tipskih odobritev v skladu z določbami iz
1.8.7.2.4 ali 6.8.2.3.3. Če datuma ni vpisanega, tipska odobritev velja do
poteka veljave.
Od 1. januarja 2009 naprej je obvezna uporaba referenčnih standardov.
Izjeme so navedene v 6.8.2.7 in 6.8.3.7.
Če je navedenih več standardov za uporabo istih določb, se uporablja samo
eden izmed njih, vendar v celoti, razen če ni drugače določeno v tabeli v
nadaljevanju.

Referenca

Naslov dokumenta

(1)
(2)
za vse cisterne
EN 14025:2003 Cisterne za prevoz nevarnega blaga
+ AC:2005
– Kovinske tlačne cisterne – Zasnova
in izdelava
EN 14025:2008 Cisterne za prevoz nevarnega blaga
– Kovinske tlačne cisterne – Zasnova
in izdelava
EN 14432:2006 Cisterne za prevoz nevarnega blaga
– Oprema cisterne za prevoz tekočih
kemikalij – Ventili za praznjenje
izdelka in dovod zraka

Uporaba za
Uporaba za
nove tipske
podrazdelke in
odobritve ali
odstavke
podaljšanje
(3)
6.8.2.1
6.8.2.1 in
6.8.3.1

(4)
od 1. januarja
2005 do 30.
junija 2009
do nadaljnjega

6.8.2.2.1
do nadaljnjega

Skrajni datum
za preklic
obstoječih
tipskih
odobritev
(5)

Uradni list Republike Slovenije

Referenca

Naslov dokumenta

Št.

97 / 3. 12. 2010 /

Uporaba za
Uporaba za
nove tipske
podrazdelke in
odobritve ali
odstavke
podaljšanje

Stran

15171

Skrajni datum
za preklic
obstoječih
tipskih
odobritev
(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
EN 14433:2006 Cisterne za prevoz nevarnega blaga 6.8.2.2.1
do nadaljnjega
– Oprema cisterne za prevoz tekočih
kemikalij – Talna zapirala
za cisterne z največjim delovnim tlakom do 50 kPa, namenjene za prevoz snovi, ki imajo v koloni
(12) tabele A v poglavju 3.2 naveden kod cisterne "G"
EN 13094:2004 Cisterne za prevoz nevarnega blaga 6.8.2.1
od 1. januarja
– Kovinske cisterne z delovnim
2005 do 31.
tlakom do 0,5 bar – Zasnova in
decembra
izdelava
2009
EN 13094:2008 Cisterne za prevoz nevarnega blaga 6.8.2.1
+ AC:2008
– Kovinske cisterne z delovnim
do
nadaljnjega
tlakom do 0,5 bar – Zasnova in
izdelava
za cisterne za pline razreda 2
EN 12493:2001 Varjene
jeklene
cisterne
za 6.8.2.1 (razen
(razen Priloge
utekočinjen naftni plin (LPG) – 6.8.2.1.17),
C)
Cestne cisterne – Zasnova in 6.8.2.4.1 (razen od 1. januarja
31. december
izdelava
2005 do 31.
preizkusa
decembra
tesnosti),
2012
OPOMBA: Izraz "cestna cisterna" se
2010
šteje kot "pritrjena cisterna" in 6.8.2.5.1,
6.8.3.1 in
"zamenljiva cisterna" po ADR.
6.8.3.5.1
EN 12493:2008 LPG oprema in pribor – Varjene 1.2.1, 6.8.1
(razen Priloge
jeklene cisterne za utekočinjen naftni 6.8.2.1 (razen
C)
plin (LPG) – Cestne cisterne – 6.8.2.1.17),
do
Zasnova in izdelava
6.8.2.5, 6.8.3.1,
nadaljnjega
OPOMBA: Izraz "cestna cisterna" se 6.8.3.5, 6.8.5.1
šteje kot "pritrjena cisterna" in do 6.8.5.3
"zamenljiva cisterna" po ADR.
EN 12252:2000 Opremljanje cestnih cistern za LPG
6.8.3.2 (razen
od 1. januarja
31. december
2005 do 31.
OPOMBA: Izraz "cestna cisterna" se 6.8.3.2.3)
decembra
2012
šteje kot "pritrjena cisterna" in
2010
"zamenljiva cisterna" po ADR.
EN 12252:2005 LPG oprema in pribor – Opremljanje 6.8.3.2 (razen
+ A1:2008
cestnih cistern za LPG
6.8.3.2.3) in
do
OPOMBA: Izraz "cestna cisterna" se 6.8.3.4.9
nadaljnjega
šteje kot "pritrjena cisterna" in
"zamenljiva cisterna" po ADR.
EN 13530Krioposode – Velike premične 6.8.2.1 (razen
od 1. januarja
2:2002
vakuumsko izolirane posode – 2. del: 6.8.2.1.17),
2005 do 30.
Zasnova,
izdelava,
pregled
in 6.8.2.4, 6.8.3.1
junija 2007
preizkušanje
in 6.8.3.4
EN 13530Krioposode – Velike premične 6.8.2.1 (razen
2:2002 +
vakuumsko izolirane posode – 2. del: 6.8.2.1.17),
do
A1:2004
Zasnova,
izdelava,
pregled
in 6.8.2.4, 6.8.3.1 nadaljnjega
preizkušanje
in 6.8.3.4
EN 14398Krioposode – Velike premične 6.8.2.1 (razen
2:2003
posode, ki niso vakuumsko izolirane 6.8.2.1.17,
do
(razen tabele 1) – 2. del: Zasnova, izdelava, pregled 6.8.2.1.19 in
nadaljnjega
in preizkušanje
6.8.2.1.20),
6.8.2.4, 6.8.3.1
in 6.8.3.4

113

Stran

15172 /

Št.

97 / 3. 12. 2010

Uradni list Republike Slovenije

Skrajni datum
za preklic
Referenca
Naslov dokumenta
obstoječih
tipskih
odobritev
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
za cisterne, namenjene za prevoz tekočih naftnih izdelkov in drugih nevarnih snovi razreda 3 s
parnim tlakom pri 50 °C do 110 kPa in bencina, ki nimajo strupenih ali jedkih dodatnih nevarnosti
EN 13094:2004 Cisterne za prevoz nevarnega blaga 6.8.2.1
od 1. januarja
– Kovinske cisterne z delovnim
2005 do 31.
tlakom do 0,5 bara – Zasnova in
decembra
izdelava
2009
EN 13094:2008 Cisterne za prevoz nevarnega blaga 6.8.2.1
+ AC:2008
do
– Kovinske cisterne z delovnim
nadaljnjega
tlakom do 0,5 bara – Zasnova in
izdelava
EN 13082:2001 Cisterne za prevoz nevarnega blaga 6.8.2.2 in
do
– Delovna oprema cistern – Ventil za 6.8.2.4.1
nadaljnjega
odvajanje hlapov
EN 13308:2002 Cisterne za prevoz nevarnega blaga 6.8.2.2 in
do
– Delovna oprema cistern – Netlačni 6.8.2.4.1
nadaljnjega
uravnoteženi talni ventil
EN 13314:2002 Cisterne za prevoz nevarnega blaga 6.8.2.2 in
do
– Delovna oprema cistern – Pokrov 6.8.2.4.1
nadaljnjega
polnilne odprtine
EN 13316:2002 Cisterne za prevoz nevarnega blaga 6.8.2.2 in
do
– Delovna oprema cistern – Tlačni 6.8.2.4.1
nadaljnjega
uravnoteženi talni ventil
EN 13317:2002 Cisterne za prevoz nevarnega blaga 6.8.2.2 in
(razen slike in
– Delovna oprema cistern – Pribor za 6.8.2.4.1
pokrov vstopne odprtine
tabele B.2 iz
od 1. januarja
Priloge B)
31. december
2005 do 31.
(material mora
ustrezati
decembra
2012
2010
zahtevam
standarda
EN 13094:2004,
stavek 5.2)
EN 13317:2002 Cisterne za prevoz nevarnega blaga 6.8.2.2 in
do
+ A1:2006
– Delovna oprema cistern – Pribor za 6.8.2.4.1
nadaljnjega
pokrov vstopne odprtine
EN 14595:2005 Cisterne za prevoz nevarnega blaga 6.8.2.2 in
do
– Delovna oprema cistern – Tlačni in 6.8.2.4.1
nadaljnjega
vakuumski oddušnik
Uporaba za
Uporaba za
nove tipske
podrazdelke in
odobritve ali
odstavke
podaljšanje

6.8.2.6.2

Pregled in preizkus
Za izpolnjevanje zahtev poglavja 6.8, na katera se sklicuje kolona (3) tabele v
nadaljevanju, se mora za pregled in preizkus cistern uporabljati standard, kot
je določeno v koloni (4) tabele. V vseh primerih imajo prednostno veljavo
določbe poglavja 6.8.
Uporaba referenčnega standarda je obvezna.
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Referenca
(1)
EN 12972:2007

Št.
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Uporaba za
podrazdelke in
odstavke
(2)
(3)
Cisterne za prevoz nevarnega blaga – 6.8.2.4
Preizkušanje, pregled in označevanje 6.8.3.4
kovinskih cistern
Naslov dokumenta

Stran

15173

Uporaba dovoljena
(4)
do nadaljnjega".

V 6.8.2.7 se naslov spremeni tako, da se glasi "Zahteve za cisterne, ki niso zasnovane,
izdelane in preizkušene v skladu z referenčnimi standardi", v prvem odstavku se
besedilo "naveden noben standard" nadomesti z "referenčnega standarda", besedilo "v
standardu" pa z "v referenčnem standardu", doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Standard, ki je že bil sprejet kot referenčni za naslednjo izdajo ADR, lahko
pristojni organ odobri, ne da bi o tem obvestil sekretariat UNECE.",
v zadnjem stavku pa se besedilo "tudi veljavne standarde" nadomesti z "referenčne
standarde".
6.8.3.2.3 se spremeni tako, da se glasi:
"6.8.3.2.3
Notranje zapiralo vseh odprtin za polnjenje in praznjenje cistern
s prostornino, večjo od 1 m3,
namenjenih za prevoz utekočinjenih vnetljivih ali strupenih plinov mora biti
hitrozaporno in se mora samodejno zapreti v primeru nenamernega premika
cisterne ali ob požaru. Možno mora biti tudi daljinsko krmiljenje notranjega
zapirala.
Kljub temu pa se lahko na cisternah
za prevoz utekočinjenih nestrupenih
vnetljivih plinov na odprtinah za
polnjenje v parni fazi cisterne
notranje zapiralo z daljinskim
krmiljenjem
nadomesti
s
protipovratnim
ventilom.
Protipovratni
ventil
mora
biti
nameščen v cisterni in imeti
vzmetno sprožilo, ki deluje tako, da
se ventil zapre, ko je tlak v polnilni
cevi enak ali nižji od tlaka v cisterni.
Zapiralo mora imeti ustrezno
tesnilo14.".
V poglavju 6.8 se dosedanjo opombo pod črto številka 14 preštevilči v opombo pod črto
številka 15, besedilo "utekočinjen ogljikovodik, zmes, n.d.n." pa se nadomesti z
"ogljikovodikov plin, zmes, utekočinjena, n.d.n." (trikrat).
V 6.8.3.4.6 (a) se črta ", UN št. 1067 didušikovega tetraoksida (dušikovega dioksida)".
6.8.3.6 se spremeni tako, da se glasi:
"6.8.3.6
Zahteve za baterijska vozila in MEGC, ki so oblikovani, izdelani in
preizkušeni po referenčnih standardih

14

Uporaba tesnil kovina na kovino ni dovoljena.
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OPOMBA: Osebe ali organi, ki imajo glede na standarde določene
odgovornosti po ADR, morajo izpolnjevati zahteve ADR.
Za izpolnjevanje zahtev poglavja 6.8, na katera se sklicuje kolona (3) tabele v
nadaljevanju, se morajo pri izdaji tipske odobritve uporabljati standardi, kot je
določeno v koloni (4) tabele. Ne glede na navedeno, imajo prednostno veljavo
določbe iz poglavja 6.8, ki so navedene v koloni (3). V koloni (5) je naveden
skrajni datum za preklic obstoječih tipskih odobritev v skladu z določbami iz
1.8.7.2.4. Če datuma ni vpisanega, tipska odobritev velja do poteka veljave.
Od 1. januarja 2009 naprej je obvezna uporaba referenčnih standardov.
Izjeme so navedene v 6.8.3.7.
Če je navedenih več standardov za uporabo istih določb, se uporablja samo
eden izmed njih, vendar v celoti, razen če ni drugače določeno v tabeli v
nadaljevanju.

Referenca

Naslov dokumenta

(1)
EN 13807: 2003

Uporaba za
podrazdelke
in odstavke

(2)
(3)
Premične
plinske
jeklenke
– 6.8.3.1.4 in
Baterijska vozila – Zasnova, izdelava, 6.8.3.1.5,
označevanje in preizkušanje
6.8.3.2.18 do
6.8.3.2.26,
6.8.3.4.10 do
6.8.3.4.12 in
6.8.3.5.10 do
6.8.3.5.13

Uporaba za
nove tipske
odobritve ali
podaljšanje
(4)

Skrajni datum
za preklic
obstoječih
tipskih
odobritev
(5)

do
nadaljnjega".

6.8.3.7 se spremeni tako, da se glasi:
"6.8.3.7
Zahteve za baterijska vozila in MEGC, ki niso zasnovani, izdelani in
preizkušeni po referenčnih standardih
Pristojni organ lahko odobri uporabo tehnične specifikacije zaradi
znanstvenega in tehničnega napredka, ali če v 6.8.3.6 ni naveden noben
referenčni standard, ali če specifični vidiki niso opredeljeni v referenčnem
standardu iz 6.8.3.6, če te zagotavljajo enako raven varnosti. Kljub temu pa
morajo baterijska vozila in MEGC ustrezati minimalnim zahtevam iz 6.8.3.
V tipski odobritvi mora organ, ki jo je izdal, določiti postopek za redne
preglede, če ne veljajo ali se ne uporabljajo referenčni standardi iz 6.2.2, 6.2.4
ali 6.8.2.6.
Pristojni organ mora sekretariatu UNECE predložiti seznam tehničnih
specifikacij, ki jih je odobril. V seznamu morajo biti navedeni naslednji podatki:
naslov in datum specifikacije ter namen in podatki o dostopnosti specifikacije.
Sekretariat te podatke javno objavi na svoji spletni strani.
Standard, ki je že bil sprejet kot referenčni za naslednjo izdajo ADR, lahko
pristojni organ odobri, ne da bi o tem obvestil sekretariat UNECE.".
V 6.8.4 (c) se v

TA4 številko "1.8.6.4" nadomesti z "1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 in 1.8.6.8".
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V 6.8.4 (d) se v TT8 v prvem odstavku besedilo "odobrenih za prevoz UN 1005 AMONIAKA,
BREZVODNEGA," nadomesti z "na katerih je v skladu z določbami iz 6.8.3.5.1 do 6.8.3.5.3
kot uradno ime blaga zahtevan vpis UN 1005 AMONIAK, BREZVODEN," in doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
"Če je bila odstranjena oznaka snovi na cisterni ali tablica cisterne, se mora
opraviti tudi magnetne preiskave in to zabeležiti v potrdilu o pregledu, ki se
priloži v dosje o cisterni.".
V 6.8.4 (d) se v TT9 številko "1.8.6.4" nadomesti z "1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 in 1.8.6.8".
Spremembe in dopolnitve 7. DELA
Poglavje 7.1
V 7.1.3 se besedilo "591 (stanje z dne 01. 01. 1998, 2. izdaja)" nadomesti s "591 (stanje z
dne 1. 10. 2007, 3. izdaja)", besedilo "592-4 (stanje z dne 1. 9. 2004, 2. izdaja)" pa s "592-4
(stanje z dne 1. 5. 2007, 3. izdaja)".
Poglavje 7.2
V 7.2.4 se v posebni določbi V12 za besedilom "31HZ2" doda "(31HA2, 31HB2, 31HN2,
31HD2 in 31HH2)".
Poglavje 7.5
V 7.5.2.1 se v opombi d tabele besedilo "ter zemljoalkalijskih kovinskih nitratov (npr. UN št.
1454)" nadomesti s "ter alkalijskih kovinskih nitratov in zemljoalkalijskih kovinskih nitratov",
za dosedanjim besedilom pa se doda "Med alkalijske kovinske nitrate spadajo cezijev nitrat
(UN 1451), litijev nitrat (UN 2722), kalijev nitrat (UN 1486), rubidijev nitrat (UN 1477) in
natrijev nitrat (UN 1498). Med zemljoalkalijske kovinske nitrate spadajo barijev nitrat (UN
1446), berilijev nitrat (UN 2464), kalcijev nitrat (UN 1454), magnezijev nitrat (UN 1474) in
stroncijev nitrat (UN 1507).".
Spremembe in dopolnitve 8. DELA
Poglavje 8.1
V 8.1.2.1 (a) se besedilo "potrdilo o pakiranju v zabojnik" nadomesti s "potrdilo o pakiranju v
veliki zabojnik ali vozilo".
V 8.1.4.3 se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Prenosni gasilniki morajo biti primerni za uporabo na vozilu in ustrezati zanje
veljavnim zahtevam standarda EN 3 Prenosni gasilniki, 7. del (EN 3-7:2004 +
A1:2007).".
V 8.1.5.2 se besedilo "Za vse številke nalepk nevarnosti mora biti na prevozni enoti
naslednja oprema:" nadomesti z "Na prevozni enoti mora biti naslednja oprema:".
V 8.1.5.3 se v zadnji alineji črta besedo "plastična", besedilo opombe pod črto številka 4 pa
se spremeni tako, da se glasi:
"4
Zahteva se samo za trdne snovi in tekočine z nalepkami nevarnosti številka 3, 4.1, 4.3,
8 ali 9.".
Poglavje 8.2

117

naslednja oprema:" nadomesti z "Na prevozni enoti mora biti naslednja oprema:".
V 8.1.5.3 se v zadnji alineji črta besedo "plastična", besedilo opombe pod črto številka 4 pa
se spremeni tako, da se glasi:
"4
Zahteva se samo za trdne snovi in tekočine z nalepkami nevarnosti številka 3, 4.1, 4.3,
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8 ali/ 9.".
Poglavje 8.2
Razdelka 8.2.1 in 8.2.2 se spremenita tako, da se glasita:
"8.2.1
Namen in splošne zahteve za usposabljanje voznikov

117

8.2.1.1

Vozniki vozil, ki prevažajo nevarno blago, morajo imeti certifikat, ki ga izda
pristojni organ, in potrjuje, da so se udeležili usposabljanja in uspešno opravili
preizkus znanja iz posebnih zahtev, ki morajo biti izpolnjene med prevozom
nevarnega blaga.

8.2.1.2

Vozniki vozil, ki prevažajo nevarno blago, se morajo udeležiti osnovnega
usposabljanja. Usposabljanje poteka v obliki tečajev, ki jih odobri pristojni
organ. Cilj usposabljanja je, da se vozniki seznanijo z nevarnostmi pri prevozu
nevarnega blaga in dobijo osnovne napotke, nujno potrebne za zmanjšanje
verjetnosti nesreče. Usposobljeni pa morajo biti tudi za ukrepanje in
zagotavljanje lastne varnosti, javne varnosti in zavarovanje okolja ob nesreči,
tako da so posledice nesreče čim manjše. Tako usposabljanje, ki vključuje
tudi individualne praktične vaje, je temelj usposabljanja vseh kategorij
voznikov in mora vsebovati najmanj teme, določene v 8.2.2.3.2. Pristojni
organ lahko odobri osnovno usposabljanje, omejeno na določene vrste
nevarnega blaga ali pa na določen razred oziroma razrede. Omejeno osnovno
usposabljanje se ne sme odobriti za voznike vozil iz 8.2.1.4.

8.2.1.3

Vozniki vozil ali MEMU za prevoz nevarnega blaga v pritrjenih ali zamenljivih
cisternah s prostornino nad 1 m3, vozniki baterijskih vozil s skupno prostornino
nad 1 m3 in vozniki vozil ali MEMU za prevoz nevarnega blaga v cisternah
zabojnikih, premičnih cisternah ter MEGC s posamično prostornino nad 3 m3
na prevozno enoto, se morajo udeležiti specialističnega usposabljanja za
prevoz nevarnega blaga v cisternah, ki mora vsebovati najmanj teme,
določene v 8.2.2.3.3. Pristojni organ lahko odobri specialistično usposabljanje
za prevoz nevarnega blaga v cisternah, omejeno na določene vrste
nevarnega blaga ali pa na določen razred oziroma razrede. Omejeno
specialistično usposabljanje za prevoz v cisternah se ne sme odobriti za
voznike vozil iz 8.2.1.4.

8.2.1.4

Vozniki vozil, ki prevažajo snovi ali predmete razreda 1, razen snovi in
predmetov podrazreda 1.4, skupine združljivosti S (glej dodatno zahtevo S1 v
poglavju 8.5), vozniki MEMU, ki skupaj prevažajo snovi ali predmete razreda 1
in snovi razreda 5.1 (glej 7.5.5.2.3), in vozniki vozil, ki prevažajo določene
radioaktivne snovi (glej posebni določbi S11 in S12 v poglavju 8.5), se morajo
udeležiti specialističnega usposabljanja, ki mora vsebovati najmanj teme,
določene v 8.2.2.3.4 ali 8.2.2.3.5.

8.2.1.5

Vsa usposabljanja, praktične vaje, preizkusi znanja in vloga pristojnih organov
morajo ustrezati določbam iz 8.2.2.

8.2.1.6

Države pogodbenice priznavajo vse veljavne certifikate o usposobljenosti, ki
ustrezajo zahtevam tega razdelka in jih v skladu z 8.2.2.8 izda pristojni organ
države pogodbenice.

8.2.2

Posebne zahteve za usposabljanje voznikov

8.2.2.1

Potrebno znanje in praktične sposobnosti se pridobijo s teoretičnim
usposabljanjem in praktičnimi vajami. Znanje se mora preveriti z izpitom.

8.2.2.2

Organizator usposabljanja mora zagotoviti, da predavatelji dobro poznajo
veljavne predpise in učne zahteve za prevoz nevarnega blaga, vključno z
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najnovejšimi spremembi teh predpisov in zahtev za usposabljanje.
Usposabljanje mora biti povezano s prakso. Program usposabljanja mora biti
v skladu z odobritvijo iz 8.2.2.6 in temeljiti na temah, navedenih v 8.2.2.3.2
do 8.2.2.3.5. Usposabljanje mora obsegati tudi individualne praktične vaje
(glej 8.2.2.3.8).
8.2.2.3

Oblike usposabljanja

8.2.2.3.1

Usposabljanje se izvaja v obliki osnovnega usposabljanja in po potrebi
specialističnih usposabljanj. Osnovno usposabljanje in specialistična
usposabljanja lahko potekajo kot strnjeno usposabljanje – na istem mestu in
pod vodstvom iste pooblaščene organizacije za usposabljanje.

8.2.2.3.2

Osnovno usposabljanje mora obsegati najmanj:
(a)

splošne zahteve o prevozu nevarnega blaga,

(b)

glavne vrste nevarnosti,

(c)

podatke o zaščiti okolja z nadzorom nad prevozom odpadkov,

(d)

preventivne in varnostne ukrepe ob različnih vrstah nevarnosti,

(e)

ukrepanje po nesreči (prva pomoč, varnost prometa, osnovno znanje o
uporabi zaščitne opreme, pisna navodila itn.),

(f)

označevanje z oznakami, nalepkami nevarnosti, tablami (velikimi
nalepkami) nevarnosti in oranžnimi tablami,

(g)

dovoljeno in prepovedano ravnanje voznika med prevozom nevarnega
blaga,

(h)

namen in način delovanja tehnične opreme vozil,

(i)

prepovedi skupnega nakladanja na eno vozilo ali zabojnik,

(j)

varnostne ukrepe pri nakladanju in razkladanju nevarnega blaga,

(k)

splošne informacije o civilni odgovornosti,

(l)

informacije o kombiniranem prevozu,

(m) natovarjanje tovorkov in delo z njimi,

8.2.2.3.3

(n)

omejitve prometa v predorih in navodila o obnašanju v predorih
(preprečevanje nesreč, varnost, ukrepi ob požaru ali drugih nujnih
primerih ipd.),

(o)

ozaveščanje o varovanju.

Specialistično usposabljanje za prevoz v cisternah mora obsegati najmanj:
(a)

vozne lastnosti vozil, vključno s premikanjem tovora,

(b)

posebne zahteve za vozila,
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(c)

splošno teoretično znanje o različnih sistemih polnjenja in praznjenja,

(d)

posebne dodatne določbe za uporabo teh vozil (certifikat o odobritvi,
oznake o odobritvi, označevanje s tablami (velikimi nalepkami)
nevarnosti in oranžnimi tablami itn.).

Specialistično usposabljanje za prevoz snovi in predmetov razreda 1 mora
obsegati najmanj:
(a)

posebne nevarnosti eksplozivov ter pirotehničnih snovi in izdelkov,

(b)

posebne zahteve o skupnem nakladanju snovi in predmetov razreda 1.

Specialistično usposabljanje za prevoz radioaktivnih snovi razreda 7 mora
obsegati najmanj:
(a)

posebne nevarnosti, povezane z ionizirajočim sevanjem,

(b)

posebne zahteve za pakiranje, delo, skupno nakladanje in skladanje
radioaktivnih snovi,

(c)

posebne ukrepe ob nesreči z radioaktivnimi snovmi.

8.2.2.3.6

Učna enota traja 45 minut.

8.2.2.3.7

Usposabljanje ne sme obsegati več kot osem učnih enot na dan.

8.2.2.3.8

Individualne praktične vaje morajo potekati v povezavi s teoretičnim poukom
in morajo obsegati najmanj prvo pomoč, gašenje požara in ukrepe ob
nevarnih dogodkih ali nesrečah.

8.2.2.4

Program začetnega usposabljanja

8.2.2.4.1

Teoretični del posameznega začetnega usposabljanja ali posameznega dela
strnjenega usposabljanja mora trajati najmanj:
osnovno usposabljanje
specialistično usposabljanje za prevoz v cisternah
specialistično usposabljanje za prevoz snovi in
predmetov razreda 1
specialistično usposabljanje za prevoz radioaktivnih
snovi razreda 7

18 učnih enot
12 učnih enot
8 učnih enot
8 učnih enot

Pri osnovnem in specialističnem usposabljanju za prevoz v cisternah so
obvezne dodatne učne enote za praktične vaje, navedene v 8.2.2.3.8. Število
dodatnih učnih enot je odvisno od števila voznikov na usposabljanju.
8.2.2.4.2

Trajanje strnjenega usposabljanja lahko določi pristojni organ, pri čemer
morata biti dolžini osnovnega in specialističnega usposabljanja za prevoz v
cisternah v predpisanem obsegu, dolžina specialističnih usposabljanj za
razred 1 in 7 pa se lahko skrajša.

8.2.2.5

Program obnovitvenega usposabljanja

dodatnih učnih enot je odvisno od števila voznikov na usposabljanju.
8.2.2.4.2

Trajanje strnjenega usposabljanja lahko določi pristojni organ, pri čemer
morata biti dolžini osnovnega in specialističnega usposabljanja za prevoz v
cisternah v predpisanem obsegu, dolžina specialističnih usposabljanj za
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razred
1 in 7 pa se lahko skrajša.
8.2.2.5

Program obnovitvenega usposabljanja

8.2.2.5.1

Obnovitveno usposabljanje v rednih časovnih presledkih je namenjeno
posodobitvi znanja voznikov. Obsegati mora novosti na tehničnem in pravnem
področju ter na področju nevarnega blaga, ki se prevaža.

8.2.2.5.2

Posamezno obnovitveno usposabljanje mora trajati najmanj polovico časa,
predpisanega za začetno osnovno ali začetno specialistično usposabljanje,
kot je določen v 8.2.2.4.1 za posamezno usposabljanja. Strnjeno obnovitveno
usposabljanje, vključno z individualnimi praktičnimi vajami, mora trajati
najmanj dva dni.

8.2.2.5.3

Voznik lahko namesto obnovitvenega usposabljanja in izpita opravi ustrezno
začetno usposabljaje in izpit.

8.2.2.6

Odobritev usposabljanja

8.2.2.6.1

Usposabljanja mora odobriti pristojni organ.

8.2.2.6.2

Pooblastilo za usposabljanje se izda le na pisno zahtevo.

8.2.2.6.3

Zahtevku za izdajo pooblastila je treba priložiti naslednje dokumente:
(a)

podroben program z navedbo učne snovi in urnika ter predvidenih metod
pouka,

(b)

dokazila o usposobljenosti in področju dela predavateljev,

(c)

podatke o prostorih za usposabljanje, učnem gradivu in opremi za
praktične vaje,

(d)

podatke o pogojih za udeležbo, kot na primer število udeležencev.

8.2.2.6.4

Pristojni organ mora nadzirati usposabljanje in preizkus znanja.

8.2.2.6.5

Pristojni organ mora izdati pooblastilo v pisni obliki, in sicer pod naslednjimi
pogoji:
(a)

usposabljanje se mora izvajati v skladu z dokumentacijo zahtevka za
izdajo pooblastila,

(b)

pristojni organ ima pravico poslati na usposabljanje in preizkuse znanja
svoje predstavnike, ki so prisotni na usposabljanju in preizkusu znanja,

(c)

pristojnemu organu
usposabljanja,

(d)

pooblastilo se lahko prekliče ob neupoštevanju pogojev iz pooblastila.

je

treba

pravočasno

sporočiti

čas

in

kraj

8.2.2.6.6

Iz pooblastila za usposabljanje mora biti razvidno, ali se nanaša na osnovno
ali specialistično usposabljanje, na začetno ali obnovitveno usposabljanje, in
ali se nanaša samo na določeno nevarno blaga ali posamezni razred oziroma
razrede.

8.2.2.6.7

Če namerava organizator usposabljanja po izdaji pooblastila izvesti določene
spremembe, na katere se nanaša pooblastilo, mora za to pridobiti predhodno
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odobritev pristojnega organa. To velja predvsem za spremembe programa
usposabljanja.
8.2.2.7

Preizkusi znanja

8.2.2.7.1

Preizkusi znanja po osnovnem usposabljanju

8.2.2.7.1.1

Po zaključku osnovnega usposabljanja, vključno s praktičnimi vajami, se
opravi preizkus znanja iz ustreznega osnovnega usposabljanja.

8.2.2.7.1.2

Na preizkusu znanja mora kandidat dokazati, da je pridobil teoretično in
praktično znanje za opravljanje nalog poklicnega voznika vozil, ki prevažajo
nevarno blago, kot je določeno za osnovno usposabljanje.

8.2.2.7.1.3

V ta namen pripravi pristojni organ katalog vprašanj, ki se nanašajo na teme,
navedene v 8.2.2.3.2. Pri preizkusu znanja se izberejo vprašanja iz kataloga.
Kandidati izbranih vprašanj pred preizkusom znanja ne smejo poznati.

8.2.2.7.1.4

Za strnjeno usposabljanje se lahko izvede samo en preizkus znanja.

8.2.2.7.1.5

Pristojni organ mora nadzorovati način izvajanja preizkusa znanja.

8.2.2.7.1.6

Preizkus znanja se izvede v pisni ali kombinirani – pisni in ustni obliki. Po
začetnem osnovnem usposabljanju odgovarja kandidat na najmanj 25 pisnih
vprašanj, preizkus znanja traja najmanj 45 minut. Po obnovitvenem osnovnem
usposabljanju odgovarja kandidat na najmanj 15 pisnih vprašanj, preizkus
znanja pa traja najmanj 30 minut. Vprašanja imajo lahko različno stopnjo
težavnosti in so lahko različno ovrednotena.

8.2.2.7.2

Preizkus znanja po specialističnih usposabljanjih za prevoz v cisternah, za
prevoz snovi in predmetov razreda 1 ali za radioaktivnih snovi razreda 7

8.2.2.7.2.1

Kandidat lahko opravlja ustrezen preizkus znanja po uspešno opravljenem
preizkusu znanja po osnovnem usposabljanju in udeležbi na odgovarjajočem
specialističnem usposabljanju za prevoz v cisternah, za prevoz eksplozivnih
snovi in predmetov razreda 1 oziroma za prevoz radioaktivnih snovi razreda 7.

8.2.2.7.2.2

Preizkus znanja poteka po enakem postopku in pod nadzorom, kot je
določeno v 8.2.2.7.1. Vprašanja iz kataloga se morajo nanašati na teme,
navedene v 8.2.2.3.3, 8.2.2.3.4 oziroma 8.2.2.3.5.

8.2.2.7.2.3

Po vsakem začetnem specialističnem usposabljanju odgovarja kandidat na
najmanj 15 pisnih vprašanj, posamezni preizkus znanja traja najmanj 30
minut. Po vsakem obnovitvenem specialističnem usposabljanju odgovarja
kandidat na najmanj 10 pisnih vprašanj, vsak preizkus znanja pa traja najmanj
20 minut.

8.2.2.7.2.4

Če preizkus znanja sledi omejenemu osnovnemu usposabljanju, se tudi
preizkus znanja po specialističnem usposabljanja nanaša na obseg tem tega
usposabljanja.

8.2.2.8

Certifikat o usposobljenosti voznika

8.2.2.8.1

Certifikat v skladu z 8.2.1.1 se izda:

kandidat na najmanj 10 pisnih vprašanj, vsak preizkus znanja pa traja najmanj
20 minut.
8.2.2.7.2.4

Če preizkus znanja sledi omejenemu osnovnemu usposabljanju, se tudi
preizkus znanja po specialističnem usposabljanja nanaša na obseg tem tega
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usposabljanja.
8.2.2.8

Certifikat o usposobljenosti voznika

8.2.2.8.1

Certifikat v skladu z 8.2.1.1 se izda:

8.2.2.8.2

(a)

po zaključku osnovnega usposabljanja, če je kandidat uspešno opravil
preizkus znanja v skladu z 8.2.2.7.1,

(b)

v primeru udeležbe na specialističnih usposabljanjih: po zaključku
specialističnega usposabljanja za prevoz v cisternah, za prevoz snovi in
predmetov razreda 1, za prevoz radioaktivnih snovi razreda 7 ali po
pridobitvi znanja, kot ga zahtevata posebni določbi S1 in S11 iz poglavja
8.5, če je kandidat uspešno opravil preizkus znanja v skladu z 8.2.2.7.2,

(c)

v primeru udeležbe na omejenem osnovnem usposabljanju ali
omejenem specialističnem usposabljanju za prevoz v cisternah: po
udeležbi na usposabljanju, če je kandidat uspešno opravil preizkus
znanja v skladu z 8.2.2.7.1 ali 8.2.2.7.2. Na izdanem certifikatu mora biti
jasno navedeno, da je veljavnost omejena na določeno nevarno blago
ali razred(e).

Certifikat o usposobljenosti voznika velja pet let od datuma, ko je voznik
opravil preizkus znanja iz začetnega osnovnega usposabljanja ali začetnega
strnjenega usposabljanja.
Veljavnost certifikata se obnovi, če se voznik udeleži obnovitvenega
usposabljanja v skladu z 8.2.2.5 in opravi preizkus znanja v skladu z 8.2.2.7:
(a)

v obdobju 12 mesecev pred potekom veljavnosti certifikata. Pristojni
organ izda nov certifikat z veljavnostjo petih let, z začetkom veljavnosti
od datuma poteka veljavnosti predhodnega certifikata,

(b)

pred 12-mesečnim rokom pred potekom veljavnosti certifikata. Pristojni
organ izda nov certifikat z veljavnostjo petih let, z začetkom veljavnosti
od datuma, ko je bil opravljen preizkus znanja iz obnovitvenega
usposabljanja.

Če voznik razširi obseg veljavnosti svojega certifikata med obdobjem
veljavnosti tako, da izpolni zahteve iz 8.2.2.8.1 (b) in (c), ostane veljavnost
novega certifikata enaka veljavnosti prvotnega certifikata. Če je voznik opravil
preizkus znanja iz specialističnega usposabljanja, je specializacija veljavna do
datuma poteka veljavnosti certifikata.
8.2.2.8.3

Glede oblike mora certifikat ustrezati vzorcu iz 8.2.2.8.5. Mere morajo biti v
skladu z ISO 7810:2003 ID-1. Izdelan mora biti iz plastike, bele barve, s
tiskom v črni barvi. Certifikat mora imeti dodatno zaščito, kot je hologram, UV
tisk ali giljoše (vzorec tankih črt).

8.2.2.8.4

Certifikat mora biti v jeziku(ih) ali enem od jezikov države, katere pristojni
organ je izdal certifikat. Če nobeden od teh jezikov ni angleški, francoski ali
nemški, morajo biti naslov certifikata, besedilo osme točke in besedilo na
hrbtni strani certifikata izpisani še v angleškem, francoskem ali nemškem
jeziku.
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Vzorec certifikata o usposobljenosti voznikov vozil za prevoz nevarnega blaga
ADR CERTIFIKAT O USPOSOBLJENOSTI VOZNIKA

**
sprednja stran

(vstaviti fotografijo
voznika)
*

1. (ŠTEVILKA CERTIFIKATA)*
2. (PRIIMEK)*
3. (DRUGO(A) IME(NA))*
4. (DATUM ROJSTVA dd/mm/llll)*
5. (DRŽAVLJANSTVO)*
6. (PODPIS VOZNIKA)*
7. (ORGAN, KI JE IZDAL CERTIFIKAT)*
8. VELJAVEN DO: (dd/mm/llll)*

VELJAVEN ZA RAZRED(E) ali UN št.:

hrbtna stran

*

V CISTERNAH

V DRUGIH VOZILIH

9. (vpiše se razred
ali UN številko(e))*

10. (vpiše se razred
ali UN številko(e))*

Besedilo se nadomesti z ustreznimi podatki.

**
Razpoznavni znak, ki se uporablja na vozilih v mednarodnem prometu
(za pogodbenice Konvencije o cestnem prometu iz leta 1968 ali Konvencije o
cestnem prometu iz leta 1949, kot je sporočen Generalnemu sekretarju
Združenih narodov v skladu s členom 45(4) oziroma prilogo 4 navedenih
konvencij).".
Poglavje 8.6
V 8.6.1 se črta opomba.
Spremembe in dopolnitve 9. DELA
Poglavje 9.2
V 9.2.1.1 se v tabeli štiri vrstice, ki se nanašajo na zavore (razdelek 9.2.3 ZAVORE)
spremenijo tako, da se glasijo:

konvencij).".
Poglavje 8.6
Uradni
list se
Republike
Slovenije
V 8.6.1
črta opomba.
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Spremembe in dopolnitve 9. DELA
Poglavje 9.2
V 9.2.1.1 se v tabeli štiri vrstice, ki se nanašajo na zavore (razdelek 9.2.3 ZAVORE)
spremenijo tako, da se glasijo:
VOZILA
TEHNIČNE
ZNAČILNOSTI
"9.2.3 ZAVORE
9.2.3.1 Splošne določbe
Protiblokirni
zavorni sistem

Zadrževalnik

EX/II EX/III AT
X

OPOMBE
FL OX

X
Xb

X
Xb

X
Xb

X
Xb

Xc

Xc

Xc

Xc

b

Zahteva velja za motorna vozila (vlečna
in tovorna), katerih največja dovoljena
masa presega 16 ton, in motorna vozila,
odobrena za vleko priklopnikov (tj.
priklopnikov,
polpriklopnikov
in
tandemskih
priklopnikov),
katerih
največja dovoljena masa presega 10 ton.
Motorna vozila morajo biti opremljena s
protiblokirnim zavornim sistem kategorije
A.
c
Zahteva velja za motorna vozila, katerih
največja dovoljena masa presega 16 ton
ali so odobrena za vleko priklopnika,
katerega največja dovoljena masa
presega 10 ton. Zadrževalnik mora biti
vrste IIA.".

V 9.2.1.1 se v tabeli opombi "e" in "f" preimenujeta v opombi "d" in "e".
V 9.2.2.6.3 se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi "Povezava mora ustrezati standardu
ISO 12098:2004 oziroma ISO 7638:2003.".
V 9.2.5 se v opombi pod črto številka 7 besedilo "sta bili spremenjeni" nadomesti z "je bila
spremenjena".
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Sklep o spremembi Sklepa o soglasju
za odprtje Generalnega konzulata Republike
Ciper v Republiki Sloveniji s sedežem
v Ljubljani, na čelu s častno generalno
konzulko

Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slo‑
venije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo,
109/08 in 38/10 – ZUKN) in 66. člena Zakona o zunanjih zade‑
vah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) ter na predlog ministra
za zunanje zadeve je Vlada Republike Slovenije na 99. redni
seji dne 23. 9. 2010 sprejela naslednji

SKLEP
o spremembi Sklepa o soglasju za odprtje
Generalnega konzulata Republike Ciper
v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani,
na čelu s častno generalno konzulko
I.
V Sklepu o soglasju za odprtje Generalnega konzulata
Republike Ciper v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani,
na čelu s častno generalno konzulko (Uradni list RS, št. 39/03)
se v naslovu, 1. in 2. členu besedi »Generalnega konzulata«
nadomestita z besedo »Konzulata«, prav tako se besede »ča‑
stno generalno konzulko« nadomesti z besedama »častnim
konzulom«.
II.
Črta se 3. člen.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 55100-6/2010/8
Ljubljana, dne 23. septembra 2010
EVA 2010-1811-0201
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
5029.

Pravilnik o elektronskem poslovanju
v postopkih zaradi insolventnosti

Na podlagi četrtega odstavka 98. člena, petega odstavka
123.a člena in četrtega odstavka 124. člena Zakona o finanč‑
nem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09 in 52/10)
izdaja minister za pravosodje

PRAVILNIK
o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi
insolventnosti
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja podrobnejša pravila:
1. o vlaganju pisanj upravitelja po četrtem odstavku
98. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi in‑
solventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07,
40/09, 59/09 in 52/10 – v nadaljnjem besedilu: zakon),
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2. o vlaganju pisanj strank v elektronski obliki in o elek‑
tronskem vročanju v postopkih zaradi insolventnosti po 123.a
členu zakona in
3. o izdaji elektronskega izvirnika sklepa ali odredbe v
postopkih zaradi insolventnosti po četrtem odstavku 124. člena
zakona.
2. člen
(pojmi, uporabljeni v enakem pomenu kot v drugih predpisih)
(1) Naslednji pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo
enak pomen, kot je opredeljen v naslednjih določbah Zakona
o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list
RS, št. 98/04 − uradno prečiščeno besedilo in 61/06 – ZEPT):
1. »varen elektronski podpis« v 4. točki 2. člena,
2. »časovni žig« v 5. točki 2. člena,
3. »kvalificirano potrdilo« v 19. točki 2. člena.
(2) Naslednji pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo
enak pomen, kot je opredeljen v naslednjih določbah Pravilnika
o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni
list RS, št. 64/10):
1. »informacijski sistem e‑sodstvo« v prvem odstavku
2. člena,
2. »portal e‑sodstvo« v drugem odstavku 2. člena,
3. »varnostna shema« v 4. členu,
4. pojmi v zvezi z elektronskimi pisanji strank v prvem
odstavku 5. člena,
5. »e‑opravilo« v drugem odstavku 5. člena,
7. pojmi v zvezi z elektronskimi pisanji sodišča v prvem
odstavku 6. člena,
8. »e‑spis« v drugem odstavku 6. člena,
9. »e‑vpisnik« v tretjem odstavku 6. člena,
10. »e‑postopek« v četrtem odstavku 6. člena,
11. »elektronska vročitev«, »varen elektronski predal« in
»modul e‑poštna knjiga« v 7. členu,
12. pojmi v zvezi z uporabniškimi skupinami v 8. členu.
3. člen
(pomen drugih pojmov)
(1) Informacijski sistem za podporo elektronskega poslo‑
vanja v postopkih zaradi insolventnosti (v nadaljnjem besedilu:
informacijski sistem e‑INS) je programska oprema, ki jo upra‑
vlja Center za informatiko na Vrhovnem sodišču Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Center za informatiko) in ki
vključuje naslednje module za informacijsko podporo:
1. vlaganje elektronskih pisanj upraviteljev in elektronskih
pisanj v postopkih zaradi insolventnosti,
2. vodenje elektronskih vpisnikov v postopkih zaradi insol‑
ventnosti (v nadaljnjem besedilu: eINS‑vpisnik) in elektronskih
spisov v postopkih zaradi insolventnosti (v nadaljnjem besedilu:
eINS‑spis),
3. posredovanje podatkov o posameznem postopku
zaradi insolventnosti v objavo po 1. točki prvega odstavka
122. člena zakona,
4. posredovanje pisanj v objavo po 2. do 8. točki prvega
odstavka 122. člena zakona,
5. spletne storitve za posredovanje podatkov v informatizi‑
rani obliki po drugem in petem odstavku 122.a člena zakona.
(2) Informacijski sistem e‑INS je del informacijskega sis‑
tema e‑sodstvo.
(3) Elektronski postopek zaradi insolventnosti (v nadalj‑
njem besedilu: eINS‑postopek) je vrsta e‑postopka.
(4) Portal e‑INS je del portala e‑sodstvo, prek katerega
uporabniki dostopajo do izvajanja e‑opravil v eINS‑postopku
(v nadaljnjem besedilu: eINS‑opravila).
4. člen
(izvajanje eINS-opravil)
(1) Zunanji kvalificirani uporabnik iz skupine upravitelji
lahko v eINS‑postopku opravlja naslednja eINS‑opravila:
1. vložitev elektronske vloge upravitelja,
2. poizvedbe, ki vključujejo:
– izdelavo pregleda vseh zadev, v katerih opravlja naloge
upravitelja, in
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– pregled elektronskih pisanj v posameznem eINS‑po‑
stopku, v katerem opravlja naloge upravitelja.
(2) Zunanji kvalificirani uporabnik iz skupine odvetniki
ali pravobranilci lahko v eINS‑postopku opravlja naslednja
eINS‑opravila:
1. vložitev elektronskega predloga za začetek postopka
zaradi insolventnosti,
2. vložitev elektronske prijave terjatve v postopku zaradi
insolventnosti,
3. vložitev druge elektronske vloge stranke v postopku
zaradi insolventnosti,
4. pregled elektronskih pisanj v posameznem eINS‑po‑
stopku, v katerem zastopa stranko.
(3) Za eINS‑opravila se smiselno uporabljajo pravila, dolo‑
čena v 17. do 19. členu predpisa iz drugega odstavka 2. člena
tega pravilnika.
5. člen
(vodenje eINS-spisa)
Za vodenje eINS‑spisa se uporabljajo pravila, določena
v 21. do 23. členu predpisa iz drugega odstavka 2. člena tega
pravilnika.
6. člen
(elektronsko vročanje v eINS-postopkih)
(1) Za elektronsko vročanje v eINS‑postopkih se upora‑
bljajo pravila, določena v 25. do 28. členu predpisa iz drugega
odstavka 2. člena tega pravilnika, če ni v tem členu drugače
določeno.
(2) Če je treba upravitelju vročiti večje število pisanj (na
primer prijave terjatev v postopku zaradi insolventnosti), se
lahko elektronska vročitev teh pisanj opravi tako, da se pisanja
odložijo na določen spletni naslov, na katerem jih lahko upra‑
vitelj prevzame.
(3) Upravitelju se v njegov varen elektronski predal pošlje
obvestilo o varni povezavi do spletnega naslova iz prejšnjega
odstavka. S prejemom tega obvestila veljajo pisanja iz prejšnje‑
ga odstavka za vročena.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
(začetek uporabe posameznih pravil)
(1) Pravila iz 4. in 6. člena tega pravilnika se začnejo v
eINS‑postopkih uporabljati 15. februarja 2011.
(2) Do začetka uporabe pravil iz prejšnjega odstavka se
pravila, določena v 2. členu Pravilnika o elektronskem podpi‑
sovanju in vlaganju pisanj v postopkih zaradi insolventnosti
(Uradni list RS, št. 49/09):
1. uporabljajo za vlaganje elektronskih pisanj upravitelja,
2. smiselno uporabljajo za vlaganje elektronskih pisanj
odvetnika.
8. člen
(prenehanje veljavnosti predpisa)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil‑
nik o elektronskem podpisovanju in vlaganju pisanj v postopkih
zaradi insolventnosti (Uradni list RS, št. 49/09).
9. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2011.
Št. 007-373/2010
Ljubljana, dne 30. novembra 2010
EVA 2010-2011-0072
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje
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Pravilnik o registru pridelovalcev gensko
spremenjenih rastlin

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena, četrtega odstavka
10. člena in osmega odstavka 14. člena ter za izvrševanje prve‑
ga odstavka 8. člena, prvega odstavka 11. člena ter sedmega
odstavka 12. člena Zakona o soobstoju gensko spremenjenih
rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami (Uradni list RS, št. 41/09)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o registru pridelovalcev gensko
spremenjenih rastlin
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja način vložitve prijave pridelave gen‑
sko spremenjenih rastlin (v nadaljnjem besedilu: GSR), na‑
čin predložitve dogovora o območju za pridelavo GSR in
sporočanja letnega načrta pridelave GSR, vsebino izpisa
iz registra pridelovalcev GRS ter način vložitve dogovora o
območju brez GSR.
2. člen
(izrazi)
Izrazi kmetijsko gospodarstvo, nosilec kmetijskega go‑
spodarstva, register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem be‑
sedilu: RKG), neponovljiva identifikacijska številka kmetijske‑
ga gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG‑MID), grafična
enota rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem
besedilu: GERK) in neponovljiva identifikacijska oznaka GERK
(v nadaljnjem besedilu: GERK‑PID), ki so uporabljeni v tem
pravilniku, imajo enak pomen kot ga določata zakon, ki ureja
kmetijstvo, in predpis, ki ureja RKG.
3. člen
(način vložitve prijave pridelave GSR)
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki namerava pride‑
lovati GSR, vloži prijavo pridelave GSR na ministrstvo, pristojno
za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na obrazcu
'Prijava pridelave GSR', ki je dostopen na ministrstvu in na
spletni strani ministrstva.
(2) Če namerava nosilec kmetijskega gospodarstva pri‑
delovati GSR različnih vrst oziroma na več zemljiščih, mora
podatke o zemljišču, na katerem bo prideloval GSR, o GSR, ki
jih bo prideloval na tem zemljišču, in o ukrepih za zagotavljanje
soobstoja navesti posebej za vsako zemljišče, na katerem bo
prideloval posamezno vrsto GSR.
(3) Podatke o posameznem zemljišču, na katerem bo
prideloval GSR, in o ukrepih, ki jih bo izvajal za zagotavljanje
soobstoja, lahko nosilec kmetijskega gospodarstva posreduje
tudi v grafični obliki. V ta namen prijavi iz prvega odstavka tega
člena priloži natis prostorskih podatkov o ustreznih GERK‑ih
iz spletnega pregledovalnika GERK/RABA, ki je dostopen na
spletni strani ministrstva: http://rkg.gov.si/GERK/, kjer označi
GERK, na katerem se bodo pridelovale GSR, in površine, na
katerih se bodo izvajali posamezni ukrepi za zagotavljanje
soobstoja.
4. člen
(način predložitve dogovora o območju za pridelavo GSR
in sporočanja letnega načrta pridelave GSR)
(1) Pisni dogovor o območju za pridelavo GSR morajo
podpisniki na ministrstvo predložiti v originalu.
(2) Podatki, ki jih morajo podpisniki dogovora o obmo‑
čju za pridelavo GSR sporočati v letnem načrtu pridelave
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GSR v skladu z 12. členom Zakona o soobstoju gensko
spremenjenih rastlin, se lahko navedejo na obrazcu prijave
letnega načrta, ki je dostopen na ministrstvu in spletni strani
ministrstva.
5. člen
(izpis iz registra pridelovalcev GSR)
Pridelovalcu GSR, ki ga ministrstvo vpiše v register pride‑
lovalcev GSR v skladu s prvim odstavkom 8. člena ali sedmim
odstavkom 12. člena Zakona o soobstoju gensko spremenjenih
rastlin, izda ministrstvo izpis iz registra pridelovalcev GSR in
vsebuje podatke o:
– KMG‑MID in naslovu kmetijskega gospodarstva;
– pridelovalcu GSR in o osebi, ki je strokovno usposoblje‑
na za ravnanje z GSR;
– GERK‑ih kmetijskega gospodarstva, na katerih se pri‑
delujejo GSR, in sicer: GERK‑PID, domače ime GERK‑a, po‑
vršina GERK‑a, vrsta GSR in posebni identifikator za GSO, ki
se prideluje na posameznem GERK‑u;
– GERK‑ih, na katerih se izvajajo ukrepi za zagotavljanje
soobstoja, in sicer GERK‑PID, domače ime GERK‑a, vrsto
dejanske rabe ter površino GERK, vrsto ukrepa; v primeru
GERK‑ov, ki niso v lasti ali uporabi kmetijskega gospodarstva
tudi podatke o podpisnikih dogovora o skupnem izvajanju ukre‑
pov za zagotavljanje soobstoja;
– morebitnih drugih zemljiščih, na katerih se izvajajo ukre‑
pi za zagotavljanje soobstoja, in sicer katastrsko občino in
parcelno številko ter površino; v primeru zemljišč, ki niso v lasti
ali uporabi kmetijskega gospodarstva tudi podatke o podpisni‑
kih dogovora o skupnem izvajanju ukrepov za zagotavljanje
soobstoja;
– datumu vpisa oziroma zadnje spremembe vpisa;
– obdobju, za katero se pridelovalec večletnih GSR vpiše
v register pridelovalcev GSR.
6. člen
(predložitev dogovora o območju brez GSR)
(1) Pisni dogovor o območju brez GSR predložijo nosilci
kmetijskih gospodarstev na ministrstvo v originalu.
(2) Vzorec pisnega dogovora o območju brez GSR je
dostopen na ministrstvu in na spletni strani ministrstva.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-444/2009
Ljubljana, dne 15. novembra 2010
EVA 2009-2311-0125
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

5031.

Pravilnik o monitoringu in nadzoru salmonel
pri perutnini vrste Gallus Gallus

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena, petega odstavka
12. člena ter drugega in četrtega odstavka 56. člena Zakona o
veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o monitoringu in nadzoru salmonel pri perutnini
vrste Gallus Gallus
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik podrobneje določa izvajanje načrta monito‑
ringa in nadzora salmonel, pogoje za premike in dajanje na
trg, uradni nadzor, pogoje za uporabo protimikrobnih sredstev
in cepiv, naloge laboratorijev, ki opravljajo preiskave nosilcev
dejavnosti in preiskave uradnih vzorcev, pravila za vzorčenje
nosilcev dejavnosti in pravila uradnega vzorčenja, ukrepe v pri‑
meru ugotovitve salmonel ter ukrepe v primeru izbruha okužbe
z živili pri ljudeh za izvajanje nacionalnega programa nadzora
salmonel v matičnih jatah, jatah nesnic in jatah brojlerjev za
izvajanje:
– Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. novembra 2003 o nadzoru salmonele in dru‑
gih opredeljenih povzročiteljev zoonoz, ki se prenašajo z živili
(UL L št. 325 z dne 12. 12. 2003, str. 1), zadnjič spremenjene
z Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 18. junija 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere
se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta
1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom (UL
L št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 14), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 2160/2003/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1168/2006 z dne 31. julija
2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 glede cilja Sku‑
pnosti za zmanjšanje razširjenosti nekaterih serotipov salmo‑
nele pri kokoših nesnicah vrste Gallus gallus in o spremembi
Uredbe (ES) št. 1003/2005 (UL L št. 211 z dne 1. 8. 2006,
str. 4), zadnjič spremenjene s Popravkom Uredbe Komisije
(ES) št. 1168/2006 z dne 31. julija 2006 o izvajanju Uredbe
(ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede cilja
Skupnosti za zmanjšanje razširjenosti nekaterih serotipov sal‑
monele pri kokoših nesnicah vrste Gallus gallus in o spremembi
Uredbe (ES) št. 1003/2005 (UL L št. 251 z dne 24. 9. 2009, str.
46), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1168/2006/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1177/2006 z dne 1. avgusta
2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega par‑
lamenta in Sveta glede zahtev za uporabo posebnih metod
nadzora v okviru nacionalnih programov za nadzor salmonele
pri perutnini (UL L št. 212 z dne 2. 8. 2006, str. 3; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1177/2006/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 646/2007 z dne 12. junija
2007 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega par‑
lamenta in Sveta glede cilja Skupnosti za zmanjšanje razšir‑
jenosti Salmonella Enteritidis in Salmonella Typhimurium v
pitovnih piščancih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1091/2005
(UL L št. 151 z dne 13. 6. 2007, str. 21), zadnjič spremenjene
s Popravkom Uredbe Komisije (ES) št. 646/2007 z dne 12. ju‑
nija 2007 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega
parlamenta in Sveta glede cilja Skupnosti za zmanjšanje raz‑
širjenosti Salmonella Enteritidis in Salmonella Typhimurium v
pitovnih piščancih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1091/2005
(UL L št. 251 z dne 24. 9. 2009, str. 43), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 646/2007/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 200/2010 z dne 10. marca
2010 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega par‑
lamenta in Sveta glede cilja Unije za zmanjšanje razširjenosti
serotipov salmonele v odraslih matičnih jatah Gallus gallus (UL
L št. 61 z dne 11. 3. 2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba
200/2010/ES);
– Odločbe Sveta (ES) št. 2009/470/ES z dne 25. maja
2009 o odhodkih na področju veterine (Kodificirana različica)
(UL L št. 155 z dne 18. 6. 2009, str. 30).

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
(pomen izrazov)
Za potrebe tega pravilnika se uporabljajo izrazi iz Uredbe
2160/2003/ES in izrazi, ki imajo naslednji pomen:
1. enodnevni piščanci so vsa perutnina, stara manj kot
72 ur, ki še ni bila krmljena;
2. matična jata je perutnina, stara 72 ur ali več, ki je na‑
menjena za proizvodnjo valilnih jajc;
3. brojlerji so perutnina, stara 72 ur ali več, ki se vzreja za
proizvodnjo mesa;
4. nesnice so perutnina, stara 72 ur ali več, ki se vzreja
za proizvodnjo jajc;
5. vzrejna jata je jata perutnine pred nesnostjo;
6. odrasla jata je jata perutnine v fazi nesnosti;
7. sumljivo gospodarstvo je gospodarstvo, na katerem je
sumljiva jata;
8. valilnica je obrat, kjer se inkubirajo in valijo jajca in od
koder se dobavljajo enodnevni piščanci;
9. nosilec dejavnosti je imetnik perutnine, nosilec dejav‑
nosti valilnice in nosilec živilske dejavnosti;
10. identifikacijska številka jate je številka ali oznaka, ki
jo nosilec dejavnosti dodeli vsaki posamezni jati tako, da je
zagotovljena sledljivost jate v vseh fazah proizvodnje;
11. perutnina so ptice vrste Gallus Gallus.
3. člen
(pozitivna jata)
Pozitivna jata je jata, v kateri so bile ugotovljene zadevne
salmonele oziroma jata, ki je bila zdravljena, in sicer:
a) vzrejna matična jata je pozitivna, če so bili:
– ugotovljeni serovari Salmonella Enteritidis oziroma Salmonella Typhimurium (razen sevov cepiva) v vzorcih notranjih
podlog škatel za transport piščancev ali v truplih enodnevnih
piščancev, odvzetih pri izvajanju načrta monitoringa in nadzora
nosilca dejavnosti ali pri uradnem vzorčenju;
– ugotovljeni serovari Salmonella Enteritidis, Salmonella
Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Virchow oziroma
Salmonella Infantis (razen sevov cepiva) v enem oziroma več
vzorcih fecesa, odvzetih na gospodarstvu pri izvajanju uradne‑
ga vzorčenja;
b) odrasla matična jata je pozitivna v primerih iz 4. točke
Priloge Uredbe 200/2010/ES pri izvajanju uradnega vzorče‑
nja;
c) vzrejna jata nesnic je pozitivna, če so bili ugotovljeni
serovari Salmonella Enteritidis oziroma Salmonella Typhimu‑
rium (razen sevov cepiva) v vzorcih notranjih podlog škatel
za transport piščancev ali truplih enodnevnih piščancev, ali v
enem oziroma več vzorcih fecesa, odvzetih na gospodarstvu
pri izvajanju uradnega vzorčenja;
č) odrasla jata nesnic je pozitivna v primerih iz 4. točke
Priloge Uredbe 1168/2006/ES pri izvajanju uradnega vzorče‑
nja;
d) jata brojlerjev je pozitivna v primerih iz 4. točke Priloge
Uredbe 646/2007 pri izvajanju načrta monitoringa in nadzora
nosilca dejavnosti ali pri izvajanju uradnega vzorčenja;
e) matična jata, jata nesnic ali jata brojlerjev je pozi‑
tivna, če:
– so bila uporabljena protimikrobna sredstva v nasprotju
z Uredbo 1177/2006/ES,
– zadevne salmonele niso bile ugotovljene, odkrite pa so
bile protimikrobne snovi v uradnih vzorcih;
– je na veterinarskem spričevalu potrjeno, da so v jati
ugotovljeni serovari salmonele iz podtočk a), b), c), č) oziroma
d) te točke.
4. člen
(sumljiva jata)
Sumljiva jata je:
a) vzrejna matična jata, pri kateri so bile ugotovljeni sero‑
vari Salmonella Hadar, Salmonella Virchow oziroma Salmonel-
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la Infantis v vzorcih notranjih podlog škatel za transport piščan‑
cev ali v truplih enodnevnih piščancev, odvzetih pri izvajanju
načrta monitoringa in nadzora nosilca dejavnosti ali pri kateri
so bili ugotovljeni serovari Salmonella Enteritidis, Salmonella
Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Virchow oziroma
Salmonella Infantis v enem ali več vzorcih fecesa, odvzetih
na gospodarstvu pri izvajanju načrta monitoringa in nadzora
nosilca dejavnosti;
b) odrasla matična jata, pri kateri so bili ugotovljeni sero‑
vari Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Virchow oziroma Salmonella Infantis v
vzorcih, odvzetih v valilnici, ali v enem ali več vzorcih, odvzetih
na gospodarstvu pri izvajanju načrta monitoringa in nadzora
nosilca dejavnosti, oziroma v vzorcih, odvzetih pri uradnem
vzorčenju v valilnici;
c) jata nesnic, pri kateri so bili ugotovljeni serovari Salmonella Enteritidis oziroma Salmonella Typhimurium v enem ali
več vzorcih fecesa, odvzetih pri izvajanju načrta monitoringa
in nadzora nosilca dejavnosti;
d) matična jata, jata nesnic ali jata brojlerjev z neznanim
zdravstvenim statusom.
5. člen
(jata z neznanim zdravstvenim statusom)
Jata z neznanim zdravstvenim statusom je jata, pri kateri
nosilec dejavnosti ne opravlja predpisanih preiskav na priso‑
tnost salmonel v skladu s tem pravilnikom.
6. člen
(načrti monitoringa salmonel pri matičnih jatah, jatah nesnic
in brojlerjih)
Odobren nacionalni program nadzora salmonel iz 6. člena
Uredbe 2160/2003/ES je načrt monitoringa salmonel pri matič‑
nih jatah, jatah nesnic in brojlerjih kot eden od načrtov moni‑
toringa zoonoz in njihovih povzročiteljev v skladu z zakonom,
ki ureja veterinarska merila skladnosti, in se objavi na spletni
strani Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: VURS).
7. člen
(nosilci dejavnosti)
(1) Nosilec dejavnosti mora:
– imeti izdelan lasten načrt monitoringa in nadzora, ki
izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika;
– zagotoviti odvzem in preiskave vzorcev za odkrivanje
salmonel v skladu s tem pravilnikom;
– voditi evidenco o odvzemu vzorcev in rezultatih opra‑
vljenih preiskav in hraniti kopije obrazcev, ki se izpolnijo ob
odvzemu vzorcev, in poročila o rezultatih preiskav;
– izvesti ukrepe v primeru ugotovitve salmonele v jati;
– voditi evidenco o jatah na gospodarstvu;
– obvestiti območni urad VURS (v nadaljnjem besedilu:
OU VURS) o predvidenih vselitvah oziroma izločitvah jat;
– na zahtevo VURS posredovati podatke iz četrtega in
petega odstavka tega člena.
(2) Nosilec dejavnosti mora obvestiti OU VURS:
– o ugotovitvi prisotnosti serovarov Salmonella Enteriti‑
dis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella
Virchow oziroma Salmonella Infantis pri matičnih jatah in o
ugotovitvi prisotnosti serovarov Salmonella Enteritidis oziroma
Salmonella Typhimurium pri jatah nesnic najpozneje v dveh
delovnih dneh po prejemu laboratorijskega poročila telefonsko,
po telefaksu ali po elektronski pošti;
– o prisotnosti serovarov Salmonella Enteritidis oziroma
Salmonella Typhimurium v jatah brojlerjev najpozneje ob ante
mortem pregledu na gospodarstvu.
(3) V načrtu monitoringa in nadzora mora nosilec dejav‑
nosti za vsako vrsto perutnine opredeliti vsaj:
– plan vzorčenja za vsako posamezno jato, vključno z
okvirnimi termini vzorčenja;
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– protokol vzorčenja (vrsta vzorca, število vzorcev, tehni‑
ka vzorčenja ipd.);
– odgovorno osebo oziroma ime veterinarske organizaci‑
je, ki izvaja vzorčenje;
– laboratorij, ki opravlja preiskave vzorcev;
– vsaj ukrepe v primeru ugotovitve ostalih serovarov sal‑
monel v jati in morebitne dodatne ukrepe v pozitivni jati.
(4) Evidenca o odvzemu vzorcev in rezultatih opravljenih
preiskav se vodi za vsako jato in mora vsebovati naslednje
podatke:
– datum vzorčenja;
– identifikacijsko oznako jate, pri kateri so bili vzorci od‑
vzeti;
– vrsto vzorca;
– starost jate ob vzorčenju;
– rezultat preiskave.
(5) Evidenca o jatah na gospodarstvu mora vsebovati
naslednje podatke:
– vrsto perutnine (matična jata, jata nesnic, jata brojler‑
jev);
– oznako oziroma identifikacijo jate;
– oznako hleva ali prostora, v katerem se jata nahaja;
– datum vselitve oziroma izločitve jate in starost živali ob
vselitvi oziroma izločitvi;
– število živali ob vselitvi oziroma izločitvi;
– podatke o nosilcu dejavnosti, od koder so živali prišle na
gospodarstvo, in podatke o nosilcu dejavnosti, kamor se živali
odpremijo z gospodarstva.
(6) Če nosilec dejavnosti izloča oziroma vseljuje živali
v posamezni jati postopoma, je treba v evidenci o jatah na
gospodarstvu navesti podatke iz prejšnjega odstavka tudi za
postopno izločene oziroma vseljene živali.
(7) Nosilec dejavnosti mora pisno ali po elektronski pošti
obvestiti OU VURS o:
– vselitvi ali izločitvi matične jate vsaj dva tedna pred
predvideno vselitvijo oziroma osem tednov pred predvideno
izločitvijo;
– spremembi predvidenega datuma iz prejšnje alinee vsaj
en teden pred dejansko vselitvijo ali izločitvijo;
– vselitvi nove jate nesnic oziroma nove jate brojlerjev
najpozneje v 7 dneh po vselitvi.
(8) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati na‑
slednje podatke:
– osebno ime in naslov oziroma firmo in sedež nosilca
dejavnosti;
– registrsko številko hleva oziroma oznako hleva in naslov
gospodarstva, kjer se jata nahaja;
– vrsto jate (matična jata, jata nesnic, jata brojlerjev) in
starost živali;
– oznako oziroma identifikacijo jate;
– predviden ali dejanski datum vselitve oziroma izloči‑
tve.
(9) Evidence iz četrtega in petega odstavka tega člena
ter poročila o rezultatih preiskav mora nosilec dejavnosti hraniti
najmanj dve leti.
8. člen
(premiki in dajanje na trg)
(1) Premiki perutnine in valilnih jajc niso dovoljeni, če
živali oziroma valilna jajca izvirajo iz sumljivih jat, pozitivnih
jat oziroma jat z neznanim zdravstvenim statusom, razen v
primerih, ko so premiki dovoljeni s tem pravilnikom oziroma
predpisi Skupnosti.
(2) Jajca se lahko daje na trg pod pogoji iz prvega in dru‑
gega odstavka dela D Priloge II Uredbe 2160/2003/ES.
(3) Pri zakolu perutnine, pri kateri je bila ugotovljena
prisotnost Salmonella Enteritidis ali Salmonella Typhimurium,
uradni veterinar poleg veterinarskega spričevala za žive živali,
prepeljane iz gospodarstva v klavnico, izpolni še prilogo k
veterinarskemu spričevalu iz Priloge 5, ki je sestavni del tega
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pravilnika. V rubriko 4 (drugi zadevni podatki) veterinarskega
spričevala vpiše, da je izdana priloga k veterinarskemu spriče‑
valu in navede številko priloge.
(4) Jata se ne šteje več za jato z neznanim zdravstvenim
statusom, ko nosilec dejavnosti za tako jato predloži uradnemu
veterinarju rezultate preiskav v skladu s tem pravilnikom.
9. člen
(uradni nadzor)
(1) Uradni nadzor nad izvajanjem monitoringa in nadzora
salmonel zajema:
– uradno vzorčenje;
– pregled načrta monitoringa in nadzora;
– pregled izvajanja monitoringa nosilcev dejavnosti;
– pregled evidenc, ki jih mora voditi nosilec dejavnosti;
– odreditev predpisanih ukrepov v primeru ugotovitve
salmonel;
– nadzor nad izvedenimi ukrepi.
(2) Naloge uradnega nadzora iz prejšnjega odstavka, ki
jih lahko opravljajo odobreni veterinarji, so:
– uradno vzorčenje iz točk 2.1.2.1.(a) in (b) Priloge Ured‑
be 200/2010/ES;
– uradno vzorčenje iz točke 2.1.(a) Priloge Uredbe
1168/2006/ES;
– uradno vzorčenje iz druge alinee točke 1.(b) Priloge
Uredbe 646/2007/ES
– pregledi iz druge, tretje in četrte alinee prejšnjega od‑
stavka tega člena.
(3) Naloge uradnega nadzora iz prejšnjega odstavka se
opravljajo v skladu s predpisi, ki določajo pogoje in postopek
prenosa posameznih nalog, ki jih opravljajo odobreni veteri‑
narji.
10. člen
(uporaba protimikrobnih sredstev in cepiv)
(1) V primeru uporabe protimikrobnih sredstev zara‑
di okoliščin iz točke (a) drugega odstavka 2. člena Uredbe
1177/2006/ES mora nosilec dejavnosti:
– najpozneje naslednji dan na OU VURS po elektronski
pošti ali telefaksu poslati pisno obvestilo, ki mora vsebovati
osebno ime in naslov oziroma firmo in sedež nosilca dejavno‑
sti, podatke o jati pri kateri so bila uporabljena protimikrobna
sredstva (vrsta jate, identifikacijska številka jate oziroma ozna‑
ka jate in naslov gospodarstva ter oznako hleva, kjer se jata
nahaja) in opis kliničnih znakov bolezni;
– po izteku karenčne dobe uporabljenih protimikrobnih
sredstev opraviti vzorčenje na gospodarstvu na prisotnost sal‑
monel na način iz točke 2.2.2.1. Priloge Uredbe 200/2010/ES
pri matičnih jatah, iz točke 2.2. Priloge Uredbe 1168/2006/ES pri
jatah nesnic oziroma iz 2. točke Priloge Uredbe 646/2007/ES
pri jatah brojlerjev. – poročilo o rezultatih preiskav iz prejšnje
alinee poslati po pošti, telefaksu ali elektronski pošti na OU
VURS.
(2) Uradni veterinar zaradi zmanjšanja tveganja za šir‑
jenje salmonel po prejemu obvestila iz prve alinee prejšnjega
odstavka za jato, pri kateri so bila uporabljena protimikrobna
sredstva odredi naslednje ukrepe:
– prepoved prometa in trgovanja z živalmi in jajci;
– prepoved valjenja jajc.
(3) Ukrepe iz prejšnjega odstavka uradni veterinar od‑
pravi, ko mu nosilec dejavnosti predloži poročila o rezultatih
preiskav iz druge alinee prvega odstavka tega člena in v vzor‑
cih ni ugotovljena prisotnost serovarov Salmonella Enteritidis
oziroma Salmonella Typhimurium.
(4) V vlogi za pridobitev dovoljenja iz točke (c) drugega
odstavka 2. člena Uredbe 1177/2006/ES nosilec dejavnosti
navede naslednje podatke:
– osebno ime in naslov oziroma firmo in sedež nosilca
dejavnosti;
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– podatke o jati, pri kateri bi bila uporabljena protimikrob‑
na sredstva (vrsta jate, identifikacijska številka oziroma oznaka
jate, naslov gospodarstva in oznaka hleva ali ograde, v kateri
se jata nahaja);
– namen oziroma razlog za uporabo protimikrobnih sred‑
stev (klinična slika, rezultati diagnostičnih preiskav, če so bile
opravljene ipd.);
– podatke o protimikrobnih sredstvih, ki jih namerava
uporabiti (vrsta protimikrobnega sredstva in rezultate testiranja
odpornosti, če je bilo testiranje opravljeno).
(5) Veterinarska organizacija s koncesijo v skladu z zako‑
nom, ki ureja veterinarstvo (v nadaljnjem besedilu: veterinarska
organizacija s koncesijo), lahko začne z uporabo protimikrobnih
sredstev zaradi okoliščin iz točke (c) drugega odstavka 2. člena
Uredbe 1177/2006/ES brez predhodne pridobitve dovoljenja
OU VURS iz prejšnjega odstavka, če živali zaradi kliničnih
znakov bolezni prekomerno trpijo in če bi opustitev zdravljenja
povzročila hitro širjenje bolezni živali in povišan pogin živali.
(6) Za izvajanje nadzora iz tretjega odstavka 2. člena
Uredbe 1177/2006/ES mora veterinarska organizacija s konce‑
sijo, ki je opravila zdravljenje zaradi izjemnih okoliščin iz druge‑
ga odstavka 2. člena Uredbe 1177/2006/ES, najpozneje v petih
delovnih dneh po zaključeni uporabi protimikrobnih sredstev, v
primeru uporabe protimikrobnih sredstev iz prejšnjega odstav‑
ka pa najpozneje v dveh delovnih dneh po začetku uporabe
protimikrobnih sredstev, pisno ali po elektronski pošti na OU
VURS poslati pisno poročilo, ki mora vsebovati:
– osebno ime in naslov oziroma firmo in sedež nosilca
dejavnosti;
– podatke o jati, pri kateri so bila uporabljena protimikrob‑
na sredstva (vrsta jate, ki je bila zdravljena, identifikacijska
številka oziroma oznaka jate, naslov gospodarstva in oznaka
hleva ali ograde, v kateri se jata nahaja);
– podatke o uporabi protimikrobnih sredstev (vrsta in koli‑
čina uporabljenega sredstva, datum začetka in zaključka upo‑
rabe protimikrobnih sredstva, datum izteka karenčne dobe) in o
rezultatih testiranja odpornosti, če je bilo testiranje opravljeno;
– razloge, zaradi katerih so bila protimikrobna sredstva
uporabljena (klinična slika, rezultati diagnostičnih preiskav, če
so bile opravljene, odstotek dnevnega pogina ipd.).
(7) Nosilec dejavnosti mora za vsako posamezno jato na
gospodarstvu voditi evidenco o vakcinaciji ter o vrsti vakcine in
starosti živali ob vakcinaciji.
11. člen
(preiskave vzorcev nosilcev dejavnosti)
(1) Za izvajanje točke (a) prvega odstavka 12. člena
Uredbe 2160/2003/ES VURS določi laboratorije, ki sodelujejo
v načrtih monitoringa salmonel pri matičnih jatah, jatah nesnic
in jatah brojlerjev za preiskave vzorcev, ki jih mora zagotoviti
nosilec dejavnosti v skladu s tem pravilnikom in jih vpiše na
seznam določenih laboratorijev, če ugotovi, da laboratorij izpol‑
njuje pogoje iz točke (b) prvega odstavka ter tretjega odstavka
12. člena Uredbe 2160/2003/ES in za preiskave uporablja
analitično metodo, ki izpolnjuje zahteve iz tretjega odstavka
tega člena.
(2) Laboratorij vlogi za določitev laboratorija priloži iz‑
polnjen obrazec LabS, ki je na voljo na spletni strani VURS.
Seznam določenih laboratorijev se objavi na spletni strani
VURS.
(3) Analitična metoda, ki jo laboratorij uporablja za odkri‑
vanje prisotnosti salmonel, mora biti validirana s čimer labora‑
torij ugotovi mejo detekcije, občutljivost in specifičnost.
(4) VURS skupaj s strokovnjaki iz nacionalnega referenč‑
nega laboratorija za salmonelo (v nadaljnjem besedilu: NRL)
preveri izpolnjevanje pogojev iz točke (b) prvega odstavka
12. člena Uredbe 2160/2003/ES ter ustreznost rezultatov va‑
lidacije iz prejšnjega odstavka najmanj vsaka tri leta in svoje
ugotovitve posreduje laboratoriju. Pregleda ni treba opraviti, če
je laboratorij akreditiran in to dokazuje z akreditacijsko listino,
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ki jo izda Slovenska akreditacija ali akreditacijska služba druge
države in listino prizna Slovenska akreditacija.
(5) VURS laboratorij izbriše s seznama laboratorijev:
– če ugotovi, da laboratorij za preiskave vzorcev ne upo‑
rablja predpisane metode;
– če ugotovi, da ugotovljene nepravilnosti oziroma po‑
manjkljivosti v sistemu zagotavljanja kakovosti iz točke (b)
prvega odstavka 12. člena Uredbe 2160/2003/ES lahko vplivajo
na pravilnost rezultatov preiskav;
– če laboratorij v določenem roku ne odpravi ugotovljenih
pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti, ki ne vplivajo neposredno
na pravilnost rezultatov preiskav;
– na zahtevo laboratorija.
12. člen
(preiskave uradnih vzorcev)
(1) Preiskave uradnih vzorcev se lahko opravijo samo v
imenovanih laboratorijih.
(2) Preiskave uradnih vzorcev, odvzetih v sumljivi jati za‑
radi potrditve okužbe s salmonelo, in vzorcev, odvzetih zaradi
izbruha okužbe s hrano pri ljudeh, se opravijo v NRL.
13. člen
(laboratoriji)
(1) Ne glede na zahteve iz točke 3.1.1 Priloge Uredbe
200/2010/ES, točke 3.1 Priloge Uredbe 1168/2006/ES in točke
3.1 Priloge Uredbe 646/2007/ES začne imenovani laboratorij s
preiskavo uradnih vzorcev, odvzetih v sumljivi jati zaradi potr‑
ditve okužbe s salmonelo, in vzorcev, odvzetih zaradi izbruha
okužbe s hrano pri ljudeh, najpozneje v 24 urah po prejemu
vzorcev.
(2) Laboratoriji, ki pošiljajo izolate v serotipizacijo v NRL,
morajo izolate poslati najpozneje naslednji delovni dan po
zaključeni izolaciji. NRL mora s serotipizacijo pričeti in poslati
pisne rezultate o opravljeni preiskavi po telefaksu ali elektron‑
ski pošti najpozneje naslednji delovni dan po prejemu izolata
oziroma končani preiskavi.
(3) Po končani preiskavi laboratorij iz prvega odstavka
11. člena tega pravilnika pošlje nosilcu dejavnosti poročilo o
preiskavi, ki vsebuje naslednje podatke:
– osebno ime in naslov oziroma firmo in sedež nosilca
dejavnosti;
– ime in naslov gospodarstva ali valilnice, kjer so bili
vzorci odvzeti (ime in naslov gospodarstva ni potrebno vpisati,
če so podatki isti kot v prejšnji alinei);
– registrsko številko oziroma oznako hleva, v katerem so
bili vzorci odvzeti oziroma v katerem se nahaja vzorčena jata v
primeru vzorčenja v valilnici; (registrska številka oziroma ozna‑
ka hleva ni potrebna, če je na gospodarstvu samo en hlev);
– oznako oziroma identifikacijo jate;
– datum prejema vzorca in datum pričetka preiskave;
– opis vzorca (brisi obutve, jajčne lupine, feces ipd.);
– rezultat preiskave in datum zaključka preiskave;
– osebno ime in podpis odgovorne osebe.
(4) Če laboratorij iz prvega odstavka 11. člena ali 12. člena
tega pravilnika ugotovi serovare Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Virchow
oziroma Salmonella Infantis v matičnih jatah ali serovare Salmonella Enteritidis oziroma Salmonella Typhimurium v jatah
nesnic ali jatah brojlerjev, pošlje poročilo o rezultatih preiskav
najpozneje naslednji delovni dan po zaključeni serotipizaciji ali
prejemu poročila o opravljeni preiskavi iz drugega odstavka
tega člena, po elektronski pošti ali telefaksu na OU VURS, ki je
pristojen za nadzor gospodarstva, kjer se nahaja jata.
(5) Če laboratorij iz prvega odstavka 11. člena tega pra‑
vilnika po zaključeni serotipizaciji ugotovi serovare salmonel, ki
niso navedeni v prejšnjem odstavku, pošlje poročilo o rezultatih
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preiskav najpozneje v treh delovnih dneh po elektronski pošti
ali telefaksu na OU VURS, ki je pristojen za nadzor gospodar‑
stva, kjer se nahaja jata.
(6) Laboratoriji iz prvega odstavka 11. člena tega pravil‑
nika vsaj enkrat mesečno za pretekli mesec pošljejo fotokopije
poročil o preiskavi vzorcev nosilcev dejavnosti skupaj z zapisni‑
kom iz Priloge 3 ali Priloge 4, ki sta sestavni del tega pravilnika,
na glavni urad VURS.
II. MONITORING IN UKREPI V MATIČNIH JATAH KOKOŠI
14. člen
(vzorčenje nosilcev dejavnosti v matičnih jatah)
(1) Nosilec dejavnosti izvaja vzorčenje za namen monito‑
ringa v vseh matičnih jatah na način, določen v Prilogi 1, ki je
sestavni del tega pravilnika.
(2) Nosilec dejavnosti valilnice, kjer se valijo uvožena
jajca oziroma jajca iz drugih držav članic Evropske unije (v
nadaljnjem besedilu: EU), v lasten načrt monitoringa in nadzora
vključi tudi program vzorčenja za uvožena valilna jajca oziroma
valilna jajca iz drugih držav članic EU.
(3) Pri odvzemu vzorcev nosilec dejavnosti izpolni:
– pri vzorčenju v valilnici: zapisnik, ki vsebuje podatke iz
Priloge 3;
– pri vzorčenju na gospodarstvu: zapisnik, ki vsebuje
podatke iz Priloge 4.
(4) Vzorce nosilec dejavnosti dostavi v laboratorij iz pr‑
vega odstavka 11. člena tega pravilnika skupaj z izpolnjenim
zapisnikom iz prejšnjega odstavka.
15. člen
(uradno vzorčenje v matičnih jatah)
(1) Uradno vzorčenje odraslih matičnih jat se izvaja v skla‑
du s točko 2.1.2.1 Priloge Uredbe 200/2010/ES in v primerih,
predpisanih s tem pravilnikom.
(2) Uradno vzorčenje iz prvega odstavka 16. člena tega
pravilnika se opravi v:
– vzrejnih matičnih jatah na način, določen v točki 2.2.2.1
Priloge Uredbe 200/2010/ES;
– odraslih matičnih jatah na način, določen v točki
2.2.2.2(b) Priloge Uredbe 200/2010/ES.
(3) Pri uradnem vzorčenju iz prejšnjega odstavka se prei‑
skava vzorcev opravi ločeno za vsak vzorec posebej.
(4) Poleg dodatnega vzorčenja iz drugega odstavka točke
2.2.2.2(b) Priloge Uredbe 200/2010/ES se lahko za ugotavlja‑
nje prisotnosti protimikrobnih snovi odvzame tudi vzorec 12
jajc.
(5) Pri uradnem vzorčenju odraslih matičnih jat v skladu
s točko 2.1.2.1(b) Priloge Uredbe 200/2010/ES se za preiska‑
vo vzorce fecesa oziroma vzorce obuval združi v dva zbirna
vzorca.
(6) O odvzemu uradnih vzorcev se sestavi zapisnik. Zapi‑
snik mora vsebovati naslednje podatke:
– iz I., II. in III. točke Priloge 3 ali Priloge 4 tega pravil‑
nika;
– identifikacijsko številko embalaže za pečatenje uradne‑
ga vzorca;
– vrsto preiskave, ki jo mora laboratorij opraviti (vključno
s serotipizacijo serovara salmonel);
– imenovani laboratorij, kamor se vzorec pošlje.
(7) Pri uradnem vzorčenju v sumljivi jati zaradi potrditve
okužbe s salmonelo mora uradni veterinar, ki je opravil vzorče‑
nje, na spremni dokument, s katerim vzorce pošlje v laboratorij,
navesti, da je treba s preiskavo pričeti najpozneje v 24 urah po
prejemu vzorcev.
(8) Uradni veterinar mora o rezultatih preiskav uradnih
vzorcev seznaniti nosilca dejavnosti s kopijo poročila o prei‑
skavi.
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16. člen
(ukrepi uradnega nadzora v primeru sumljivih matičnih jat)
(1) Uradni veterinar opravi uradno vzorčenje v sumljivi
matični jati najpozneje v dveh delovnih dneh po prejemu ob‑
vestila iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika ali poro‑
čila o rezultatih preiskave iz četrtega odstavka 13. člena tega
pravilnika.
(2) Poleg odvzema uradnih vzorcev iz prejšnjega odstav‑
ka uradni veterinar na sumljivem gospodarstvu odredi nasle‑
dnje ukrepe:
– prepoved premikov živali iz sumljive jate;
– prepoved prometa, trgovanja in izvoza jajc iz sumljive
jate, razen če se z njimi ravna kot je določeno v prvem odstav‑
ku 3. točke dela C Priloge II Uredbe 2160/2003/ES ali v 3. točki
prvega odstavka 17. člena tega pravilnika, če se jajca uporabijo
za prehrano ljudi;
– prepoved vlaganja jajc iz sumljive jate v valilnik v pri‑
meru ugotovitve Salmonella Enteritidis oziroma Salmonella
Typhimurium;
– v primeru vlaganja jajc iz sumljive jate, v kateri so ugoto‑
vljeni serovari Salmonella Hadar, Salmonella Virchow oziroma
Salmonella Infantis, mora nosilec dejavnosti zagotoviti valjenje
v ločenih valilnikih in sledljivost valilnih jajc.
(3) Uradni veterinar na sumljivem gospodarstvu opravi
epizootiološko poizvedbo in odvzame vzorce krme za prei‑
skavo na prisotnost salmonel v skladu s predpisi, ki urejajo
uradni nadzor in vzorčenje krme, kadar je to smiselno zaradi
ugotovitve izvora okužbe.
(4) Ne glede na določbo prve alinee drugega odstavka
tega člena se lahko sumljiva jata po opravljenem uradnem
vzorčenju iz prvega odstavka tega člena odpremi v zakol v
klavnico oziroma se usmrti in uniči pod pogoji iz 17. člena tega
pravilnika.
(5) Ukrepi iz drugega odstavka tega člena ostanejo v
veljavi dokler se prisotnost serovarov Salmonella Enteritidis,
Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Vir‑
chow in Salmonella Infantis uradno ne izključi na podlagi ura‑
dnega vzorčenja iz prvega odstavka tega člena oziroma do
izvedbe ukrepov iz 17. ali 18. člena tega pravilnika v primeru
pozitivnih jat.
(6) Uradni veterinar lahko ukrepe iz drugega, četrtega
in petega odstavka tega člena odredi tudi v primeru, ko se na
sumljivem gospodarstvu izvajajo dodatna uradna vzorčenja
oziroma kadar je to potrebno, da se prepreči prenos salmonel
s sumljivega gospodarstva na ljudi in živali.
17. člen
(ukrepi nosilca dejavnosti v primeru ugotovitve serovarov
Salmonella Enteritidis oziroma Salmonella Typhimurium
v pozitivni jati)
(1) Po ugotovitvi prisotnosti serovarov Salmonella Ente‑
ritidis oziroma Salmonella Typhimurium v pozitivni matični jati
uradni veterinar, zaradi izvedbe ukrepov iz dela C Priloge II
Uredbe 2160/2003/ES,odredi še naslednje ukrepe:
1. pri zakolu v klavnici mora nosilec dejavnosti:
– ob najavi klanja in vložitvi zahteve za izdajo veterinar‑
skega spričevala obvestiti OU VURS o datumu zakola ter ime‑
nu in naslovu klavnice, kjer bo opravljen zakol pozitivne jate,
pri čemer se posebej navede, da gre za zakol jate, pozitivne
na salmonelo;
– ob izdaji veterinarskega spričevala za živo perutnino za
zakol, prepeljano z gospodarstva v klavnico, predložiti uradne‑
mu veterinarju poročilo o rezultatu preiskave za pozitivno jato,
ki se odpremlja v zakol;
– v izjavi o prehranski varnosti živali za zakol iz pravilnika,
ki ureja označevanje živali, veterinarsko spričevalo in napo‑
tnico, izjavo o prehranski varnosti, povratno informacijo ter
izjavo prevoznika, navesti, da je bil pri preiskavi na salmonele
ugotovljen serovar Salmonella Enteritidis oziroma Salmonella
Typhimurium;
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2. pri usmrtitvi in uničenju pozitivne jate oziroma enodnev‑
nih piščancev mora nosilec dejavnosti:
– obvestiti OU VURS o datumu in načinu usmrtitve;
– zagotoviti, da sta usmrtitev in uničenje izvedena v skla‑
du s predpisi, ki urejajo zaščito živali in ravnanje z živalskimi
stranskimi proizvodi;
3. pri uporabi jajc, ki so znesena v pozitivni jati od dneva
prepovedi iz druge alinee drugega odstavka prejšnjega člena
in niso obdelana z nobenim postopkom ali vložena v valilnik,
za prehrano ljudi mora nosilec dejavnosti:
– označiti jajca na način iz točke (b) dela D Priloge II Ured‑
be 2160/2003/ES in transportna pakiranja z jajci z napisom
»JAJCA IZ POZITIVNE JATE«;
– dostaviti jajca v odobren obrat za proizvodnjo jajčnih
izdelkov, kjer je treba zagotoviti obdelavo, ki zagotavlja zane‑
sljivo uničenje salmonel;
– najpozneje en delovni dan pred odpremo jajc obvestiti
OU VURS o količini jajc, namenjenih za predelavo, ter o imenu
in naslovu odobrenega obrata za proizvodnjo jajčnih izdelkov,
kamor so jajca namenjena;
4. po odstranitvi oziroma odpremi jate, v kateri so bile
ugotovljene salmonele mora nosilec dejavnosti zagotoviti, da
se gnoj oziroma nastil odstrani v skladu s predpisi, ki urejajo
ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi, in se izvede temeljito
čiščenje ter razkuževanje hleva;
5. pred ponovno naselitvijo živali mora nosilec dejavnosti
opraviti bakteriološko kontrolo učinkovitosti čiščenja in razkuže‑
vanja, katere rezultat mora biti negativen na salmonelo.
(2) Nosilec živilske dejavnosti klanja mora o zakolu živali
iz pozitivne jate vsaj en delovni dan pred zakolom obvestiti
uradnega veterinarja in zagotoviti, da se:
– zakol živali iz pozitivne jate opravi kot zadnja serija klav‑
nega procesa v proizvodnem dnevu na način, ki omeji možnost
širjenja salmonel na najmanjšo možno mero;
– živalski proizvodi, pridobljeni iz perutnine iz prejšnje
alinee, dajo na trg oziroma v promet le, če so bili obdelani
po postopku, ki zanesljivo uniči salmonele, oziroma da se jih
odstrani in uporabi v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z
živalskimi stranskimi proizvodi.
(3) Če se jajca iz pozitivne jate uporabijo za prehrano ljudi
v skladu z drugim odstavkom 3. točke dela C Priloge II Uredbe
2160/2003/ES, mora nosilec živilske dejavnosti proizvodnje
jajčnih izdelkov vsaj en delovni dan pred sprejemom jajc v obrat
obvestiti uradnega veterinarja.
(4) Ukrepe iz 2. do 5. točke prvega odstavka tega člena
mora nosilec dejavnosti zagotoviti tudi v primeru iz četrtega
odstavka prejšnjega člena.
18. člen
(ukrepi nosilca dejavnosti v primeru ugotovitve ostalih
serovarov salmonel)
(1) Po ugotovitvi prisotnosti serovarov Salmonella Hadar,
Salmonella Virchow oziroma Salmonella Infantis v pozitivni
matični jati mora nosilec dejavnosti pripraviti program sanacije
jate in zagotoviti izvedbo vseh ukrepov za sanacijo jate, razen
če zagotovi izvedbo ukrepov iz prejšnjega člena. Program sa‑
nacije jate mora nosilec dejavnosti poslati po pošti, telefaxu ali
elektronski pošti na OU VURS.
(2) Za izvedbo točke (c) tretjega odstavka 5. člena Uredbe
2160/2003/ES uradni veterinar za pozitivno jato odredi nasle‑
dnje ukrepe:
1. do zaključka sanacije jate je treba zagotoviti valjenje
jajc v ločenih valilnikih in sledljivost jajc ter enodnevnih pi‑
ščancev;
2. do zaključka sanacije niso dovoljeni premiki enodnev‑
nih piščancev, namenjenih za vzrejo nesnic, razen na gospo‑
darstva za vzrejo nesnic, s katerih se živali preseli na gospo‑
darstva z registriranimi hlevi;
3. do zaključka sanacije niso dovoljeni premiki enodnev‑
nih piščancev za vzrejo brojlerjev, razen na gospodarstva, s
katerih se brojlerji odpremijo v zakol v odobrene klavnice.
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(3) Nosilec dejavnosti mora o zaključeni sanaciji jate pisno
obvestiti OU VURS.
(4) Dokler OU VURS ne prejme programa sanacije iz
prvega odstavka tega člena, veljajo za matično jato ukrepi iz
drugega odstavka 16. člena tega pravilnika.
(5) Po prejemu pisnega obvestila iz tretjega odstavka OU
VURS najpozneje v roku treh delovnih dni opravi uradno vzor‑
čenje na način iz drugega odstavka 15. člena tega pravilnika.
(6) Če v vzorcih, odvzetih pri uradnem vzorčenju iz prej‑
šnjega odstavka, ni izolirana salmonela in ni ugotovljena pri‑
sotnost protimikrobnih snovi uradni veterinar odpravi ukrepe iz
drugega odstavka tega člena.
(7) Če se ugotovijo serovari salmonel, ki niso navedeni v
prvem odstavku 17. člena ali prvem odstavku tega člena, mora
nosilec dejavnosti izvesti ukrepe, določene v lastnem načrtu
monitoringa in nadzora.
III. MONITORING IN UKREPI V JATAH KOKOŠI NESNIC
19. člen
(vzorčenje nosilcev dejavnosti v jatah nesnic)
(1) Vzorčenje za namen monitoringa mora nosilec de‑
javnosti izvajati na način iz Priloge 2, ki je sestavni del tega
pravilnika, v:
– odraslih jatah nesnic, razen v jatah, katerih jajca se
uporabljajo za lastno domačo uporabo, jatah s 50 ali manj
kokošmi nesnicami, če se jajca proda na tržnici neposredno
končnemu potrošniku in jatah, ki proizvedejo manjše količine
jajc, namenjenih prodaji neposredno končnemu potrošniku na
mestu pridelave, v skladu s predpisom o obratih na področju
živil živalskega izvora;
– vzrejnih jatah nesnic, razen v jatah z manj kot 350 ko‑
košmi, če so kokoši namenjene izključno za prodajo imetnikom
živali za proizvodnjo jajc za lastno domačo uporabo.
(2) Pri odvzemu vzorcev nosilec dejavnosti sestavi zapi‑
snik, ki vsebuje podatke iz Priloge 4 tega pravilnika.
(3) Vzorce mora nosilec dejavnosti dostaviti v laboratorij iz
prvega odstavka 11. člena tega pravilnika skupaj z izpolnjenim
zapisnikom iz prejšnjega odstavka.
20. člen
(uradno vzorčenje v jatah nesnic)
(1) Pri uradnem vzorčenju odraslih jat nesnic iz točke 2.1
(a) Priloge Uredbe 1168/2006/ES se za preiskavo v laboratoriju
vzorce fecesa združi v en skupni vzorec, preiskava vzorca pra‑
hu ali dodatnega vzorca fecesa pa se opravi posebej.
(2) Pri uradnem vzorčenju iz točk 2.1 (b), (c), (d) in (e)
Priloge Uredbe 1168/2006/ES se preiskava vzorcev opravi
ločeno za vsak vzorec posebej.
(3) Uradno vzorčenje iz prvega odstavka 21. člena tega
pravilnika se opravi:
a) v vzrejni jati nesnic tako, da se odvzame:
– pri prosti oziroma talni reji živali dva para obuval brez
preobuvanja zaščitne prevleke, pri čemer se z vsakim parom
obuval prehodi okrog 50% površine, kjer se zadržujejo živali;
– pri jatah v kletkah dva vzorca fecesa po 150g odvzetega
iz vseh tekočih trakov ali strgal v zgradbi po zagonu sistema za
odstranjevanje gnoja, v poslopjih brez tekočih trakov ali strgal
pa se dva vzorca po 150g svežega fecesa odvzame iz skupaj
60 različnih mest v jamah za iztrebke;
b) v odrasli jati nesnic:
– na način, določen v točki 4(b)(i) dela D Priloge II Uredbe
2160/2003/ES;
– ne glede na prejšnjo alineo lahko uradni veterinar na
pisno zahtevo nosilca dejavnosti opravi uradno vzorčenje na
način, določen v točki 4(b)(ii) ali (b)(iii) dela D Priloge II Uredbe
2160/2003/ES. Preiskava vzorcev se opravi v imenovanem la‑
boratoriju na stroške nosilca dejavnosti. Za preiskavo se lahko
vzorce iz točke 4(b)(ii) združi v skupne vzorce po pet živali.
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Usmrtitev živali za bakteriološko preiskavo vzorcev iz točke
4(b)(ii) dela D Priloge II Uredbe 2160/2003/ES mora zagotoviti
nosilec dejavnosti. Usmrtitev živali se opravi v skladu s predpi‑
si, ki urejajo zaščito živali.
(4) Preiskava vzorcev iz točke a) prejšnjega odstavka se
opravi ločeno za vsak vzorec posebej.
(5) Pri uradnem vzorčenju odraslih jat kokoši nesnic iz
točk 2.1.(b), (c), (d) in (e) Priloge Uredbe 1168/2006/ES in v
primeru uradnega vzorčenja iz prvega odstavka 21. člena tega
pravilnika v odraslih jatah nesnic se za odkrivanje prisotnosti
protimikrobnih snovi odvzame naključni vzorec najmanj petih
kokoši iz vsakega hleva, kjer so se kokoši zadrževale, ali naj‑
manj 12 jajc.
(6) Glede zapisnika, dostave vzorcev in obveščanja no‑
silcev dejavnosti veljajo določbe šestega, sedmega in osmega
odstavka 15. člena tega pravilnika.
21. člen
(ukrepi uradnega nadzora v primeru sumljivih jat
kokoši nesnic)
(1) Uradni veterinar opravi uradno vzorčenje v sumljivi jati
nesnic najpozneje v dveh delovnih dneh po prejemu obvestila
iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika ali poročila o rezul‑
tatih preiskave iz četrtega odstavka 13. člena tega pravilnika.
(2) Poleg odvzema uradnih vzorcev iz prejšnjega odstav‑
ka uradni veterinar na sumljivem gospodarstvu odredi nasle‑
dnje ukrepe:
– prepoved premikov živali iz sumljive jate;
– prepoved izvoza in dajanja jajc na trg, razen če se z
njimi ravna v skladu s 3. ali 4. točko 22. člena tega pravilnika.
(3) Uradni veterinar na sumljivem gospodarstvu opravi
epizootiološko poizvedbo in odvzame vzorce krme za prei‑
skavo na prisotnost salmonel v skladu s predpisi, ki urejajo
uradni nadzor in vzorčenje krme, kadar je to smiselno zaradi
ugotovitve izvora okužbe.
(4) Ne glede na določbo prve alinee drugega odstavka
tega člena se lahko sumljiva jata po opravljenem uradnem
vzorčenju odpremi v zakol v klavnico oziroma se usmrti in uniči
pod pogoji iz 22. člena tega pravilnika.
(5) Ukrepi iz drugega odstavka tega člena ostanejo v
veljavi, dokler se prisotnost serovarov Salmonella Enteritidis
in Salmonella Typhimurium uradno ne izključi na podlagi ura‑
dnega vzorčenja oziroma do izvedbe ukrepov iz 22. člena tega
pravilnika v primeru pozitivnih jat.
(6) Uradni veterinar lahko ukrepe iz drugega, četrtega
in petega odstavka tega člena odredi tudi v primeru, ko se na
sumljivem gospodarstvu izvajajo dodatna uradna vzorčenja
oziroma kadar je to potrebno, da se prepreči prenos salmonel
s sumljivega gospodarstva na ljudi in živali.
22. člen
(ukrepi nosilca dejavnosti v primeru ugotovitve serovarov
Salmonella Enteritidis oziroma Salmonella Typhimurium
v pozitivni jati ali prisotnosti ostalih serovarov salmonel)
(1) Po ugotovitvi prisotnosti serovarov Salmonella Ente‑
ritidis oziroma Salmonella Typhimurium v pozitivni jati nesnic
uradni veterinar, zaradi izvedbe ukrepov iz dela D Priloge II
Uredbe 2160/2003/ES, odredi še naslednje ukrepe:
1. pri zakolu v klavnici mora nosilec dejavnosti:
– ob najavi klanja in vložitvi zahteve za izdajo veterinar‑
skega spričevala, obvestiti OU VURS o datumu zakola ter ime‑
nu in naslovu klavnice, kjer bo opravljen zakol pozitivne jate,
pri čemer se posebej navede, da gre za zakol jate, pozitivne
na salmonelo;
– ob izdaji veterinarskega spričevala za živo perutnino za
zakol, prepeljano z gospodarstva v klavnico, predložiti uradne‑
mu veterinarju poročilo o rezultatu preiskave za pozitivno jato,
ki se odpremlja v zakol;
– v izjavi o prehranski varnosti živali za zakol iz pravilnika,
ki ureja označevanje živali, veterinarsko spričevalo in napo‑
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tnico, izjavo o prehranski varnosti, povratno informacijo ter
izjavo prevoznika, navesti, da je bil pri preiskavi na salmonele
ugotovljen serovar Salmonella Enteritidis oziroma Salmonella
Typhimurium;
2. pri usmrtitvi in uničenju pozitivne jate mora nosilec
dejavnosti:
– obvestiti OU VURS o datumu in načinu usmrtitve;
– zagotoviti, da sta usmrtitev in uničenje izvedena v skla‑
du s predpisi, ki urejajo zaščito živali in ravnanje z živalskimi
stranskimi proizvodi;
3. pri uporabi jajc, ki so znesena v pozitivni jati od dneva
prepovedi iz druge alinee drugega odstavka prejšnjega člena,
za prehrano ljudi mora nosilec dejavnosti:
– označiti jajca na način iz točke (b) dela D Priloge II Ured‑
be 2160/2003/ES in transportna pakiranja z jajci z napisom
»JAJCA IZ POZITIVNE JATE«;
– dostaviti jajca v odobren obrat za proizvodnjo jajčnih
izdelkov, kjer je treba zagotoviti obdelavo, ki zagotavlja zane‑
sljivo uničenje salmonel;
– najpozneje en delovni dan pred odpremo jajc obvestiti
OU VURS o količini jajc, namenjenih za predelavo, ter imenu
in naslovu odobrenega obrata za proizvodnjo jajčnih izdelkov,
kamor so jajca namenjena;
4. v primeru uničenja jajc zagotoviti, da se jajca odstranijo
in obdelajo v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z živalskimi
stranskimi proizvodi;
5. po odstranitvi oziroma odpremi jate, v kateri so bile
ugotovljene salmonele, mora nosilec dejavnosti zagotoviti, da
se gnoj oziroma nastil odstrani v skladu s predpisi, ki urejajo
ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi, in se izvede temeljito
čiščenje ter razkuževanje hleva;
6. pred ponovno naselitvijo živali mora nosilec dejavnosti
opraviti bakteriološko kontrolo učinkovitosti čiščenja in razkuže‑
vanja, katere rezultat mora biti negativen na salmonelo.
(2) Nosilec živilske dejavnosti klanja mora o zakolu živali
iz pozitivne jate vsaj en delovni dan pred zakolom obvestiti
uradnega veterinarja in zagotoviti, da se:
– zakol živali iz pozitivne jate opravi kot zadnja serija klav‑
nega procesa v proizvodnem dnevu na način, ki omeji možnost
širjenja salmonel na najmanjšo možno mero;
– živalski proizvodi, pridobljeni iz perutnine iz prejšnje
alinee, dajo na trg oziroma v promet le, če so bili obdelani
po postopku, ki zanesljivo uniči salmonele, oziroma da se jih
odstrani in uporabi v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z
živalskimi stranskimi proizvodi.
(3) Če se jajca iz pozitivne jate uporabijo za prehrano ljudi
v skladu z 2. točko dela D Priloge II Uredbe 2160/2003/ES,
mora nosilec živilske dejavnosti proizvodnje jajčnih izdelkov
vsaj en delovni dan pred sprejemom jajc v obrat obvestiti ura‑
dnega veterinarja.
(4) Ukrepe iz 2. do 5. točke prvega odstavka tega člena
mora nosilec dejavnosti zagotoviti tudi v primeru iz četrtega
odstavka prejšnjega člena.
(5) Če se ugotovijo serovari salmonel, ki niso navedeni
v prvem odstavku tega člena, mora nosilec dejavnosti izvesti
ukrepe, določene v lastnem načrtu za monitoring in nadzor.
IV. MONITORING IN UKREPI V JATAH BROJLERJEV
23. člen
(vzorčenje nosilcev dejavnosti v jatah brojlerjev)
(1) Vzorčenje za namen monitoringa mora nosilec dejav‑
nosti izvajati v skladu s prvo alineo točke 1.(b) in na način iz 2.
točke Priloge Uredbe 646/2007/ES v vseh jatah brojlerjev za
zakol, razen v primeru zakola manjših količin iz pravilnika, ki
ureja obrate na področju živil živalskega izvora.
(2) Za izvajanje drugega odstavka 2. točke Priloge Ured‑
be 646/2007/ES se kot primerna tehnika vzorčenja šteje tudi
odvzem dveh vzorcev po 150 g svežega fecesa, ki se odvza‑
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meta s skupno 60 različnih mest v objektu, kjer se zadržujejo
živali. Za preiskavo se lahko vzorca fecesa združi v en zbirni
vzorec.
(3) Rezultate preiskav vzorcev iz prvega ali drugega od‑
stavka tega člena mora nosilec dejavnosti predložiti uradnemu
veterinarju ob izdaji veterinarskega spričevala za živo perutnino
za zakol, prepeljano z gospodarstva v klavnico.
(4) Pri odvzemu vzorcev nosilec dejavnosti sestavi zapi‑
snik, ki vsebuje podatke iz Priloge 4 tega pravilnika.
(5) Vzorce mora nosilec dejavnosti dostaviti v laboratorij iz
prvega odstavka 11. člena tega pravilnika skupaj z izpolnjenim
zapisnikom iz prejšnjega odstavka.
(6) Za izvajanje točke 1.(c) Priloge Uredbe 646/2007 mora
nosilec dejavnosti vlogi za odstopanje od zahtev za vzorčenja
iz točke 1.(a) Priloge Uredbe 646/2007/ES, ki jo vloži na OU
VURS, priložiti:
– opis sistema reje brojlerjev in izjavo, da so na gospodar‑
stvu izpolnjene zahteve iz točke 1.(c)(i), 1.(c)(ii) in 1.(c)(iii);
– kopije rezultatov preiskav na salmonelo, s katerimi
dokazuje izpolnjevanje zahteve iz točke 1.(c)(iv), razen kopij
rezultatov preiskav uradnega vzorčenja.
24. člen
(uradno vzorčenje v jatah brojlerjev)
(1) Vzorce obuval oziroma vzorca svežega fecesa za
preiskavo se združi v en zbirni vzorec, če se uradno vzorčenje
opravi v okviru uradnega vzorčenja na 10% gospodarstev z
najmanj 5000 brojlerji iz druge alinee točke 1.(b) Priloge Ured‑
be 646/2007/ES.
(2) Pri uradnem vzorčenju jat brojlerjev na salmone‑
lo v skladu s sedmim odstavkom 2. točke Priloge Uredbe
646/2007/ES se opravi preiskava ločeno za vsak vzorec po‑
sebej.
(3) Če OU VURS prejme vlogo iz šestega odstavka prej‑
šnjega člena, mora uradni veterinar zaradi izpolnjevanja zahtev
iz točke 1.(c)(iv) opraviti uradno vzorčenje v vseh jatah v enem
ciklu na način iz 2. točke Priloge Uredbe 646/2007/ES. Za pre‑
iskavo se vzorce obuval združi v en zbirni vzorec.
(4) Za izvedbo uradnega vzorčenja jat brojlerjev iz sed‑
mega odstavka točke 2. Priloge Uredbe 646/2007/ES se za
odkrivanje prisotnosti protimikrobnih snovi odvzame naključni
vzorec najmanj petih živali iz vsakega hleva, kjer so se živali
zadrževale.
(5) OU VURS odloči o zahtevku iz šestega odstavka
prejšnjega člena po prejemu rezultatov preiskav uradnega
vzorčenja iz prejšnjega odstavka.
(6) Glede zapisnika, dostave vzorcev in obveščanja no‑
silcev dejavnosti veljajo določbe šestega, sedmega in osmega
odstavka 15. člena tega pravilnika.
25. člen
(ukrepi nosilca dejavnosti v primeru ugotovitve serovarov
Salmonella Enteritidis oziroma Salmonella Typhimurium
v pozitivni jati ali ostalih serovarov salmonel)
(1) Po ugotovitvi prisotnosti serovarov Salmonella Enteri‑
tidis oziroma Salmonella Typhimurium v pozitivni jati brojlerjev
uradni veterinar, za izvedbo ukrepov iz dela E Priloge II Uredbe
2160/2003/ES, odredi še naslednje ukrepe:
1. nobena žival iz jate, v kateri so bile ugotovljene salmo‑
nele, ne sme zapustiti gospodarstva, razen v primeru zakola v
odobreni klavnici ali v primeru usmrtitve in uničenja živali;
2. pri zakolu v odobreni klavnici mora nosilec dejavnosti:
– ob najavi klanja in vložitvi zahteve za izdajo veterinar‑
skega spričevala, obvestiti OU VURS o datumu zakola ter ime‑
nu in naslovu klavnice, kjer bo opravljen zakol pozitivne jate,
pri čemer se posebej navede, da gre za zakol jate, pozitivne
na salmonelo;
– ob izdaji veterinarskega spričevala za živo perutnino za
zakol, prepeljano z gospodarstva v klavnico predložiti uradne‑
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mu veterinarju poročilo o rezultatu preiskave za pozitivno jato,
ki se odpremlja v zakol;
– v izjavi o prehranski varnosti živali za zakol iz pravilnika,
ki ureja označevanje živali, veterinarsko spričevalo in napo‑
tnico, izjavo o prehranski varnosti, povratno informacijo ter
izjavo prevoznika, navesti, da je bil pri preiskavi na salmonele
ugotovljen serovar Salmonella Enteritidis oziroma Salmonella
Typhimurium;
3. pri usmrtitvi in uničenju živali mora nosilec dejav‑
nosti obvestiti OU VURS o datumu in načinu usmrtitve ter
zagotoviti, da sta usmrtitev in uničenje izvedena v skladu
s predpisi, ki urejajo zaščito živali in ravnanje z živalskimi
stranskimi proizvodi;
4. po odpremi jate, v kateri so bile ugotovljene salmonele
mora nosilec dejavnosti zagotoviti, da se gnoj oziroma nastil
odstrani v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z živalskimi
stranskimi proizvodi, in şe izvede temeljito čiščenje ter razku‑
ževanje hleva;
5. pred ponovno naselitvijo živali mora nosilec dejavnosti
opraviti bakteriološko kontrolo učinkovitosti čiščenja in razkuže‑
vanja, katere rezultat mora biti negativen na salmonelo.
(2) Nosilec živilske dejavnosti klanja mora o zakolu živali
iz pozitivne jate vsaj en delovni dan pred zakolom obvestiti
uradnega veterinarja in zagotoviti, da se:
– zakol živali iz pozitivne jate opravi kot zadnja serija klav‑
nega procesa v proizvodnem dnevu na način, ki omeji možnost
širjenja salmonel na najmanjšo možno mero;
– živalski proizvodi, pridobljeni iz perutnine iz prejšnje
alinee, dajo na trg oziroma v promet le, če so bili obdelani
po postopku, ki zanesljivo uniči salmonele, oziroma da se jih
odstrani in uporabi v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z
živalskimi stranskimi proizvodi.
(3) Če se ugotovijo serovari salmonel, ki niso navedeni v
prvem odstavku tega člena, mora nosilec dejavnosti po izločitvi
jate izvesti temeljito čiščenje in razkuževanje ter druge ukrepe,
določene v lastnem načrtu monitoringa in nadzora.
(4) V sumljivih jatah brojlerjev uradni veterinar odredi
ukrepe iz prvega in drugega odstavka tega člena.
26. člen
(ukrepi v matičnih jatah, jatah nesnic in jatah brojlerjev
v primeru uporabe protimikrobnih snovi)
(1) Kadar so bila pri jati uporabljena protimikrobna sred‑
stva v nasprotju z Uredbo 1177/2006/ES oziroma se v jati
ugotovi prisotnost protimikrobnih snovi, uradni veterinar odredi
za jato prepoved prometa in trgovanja z živalmi in jajci, razen v
primeru izvedbe ukrepov iz petega odstavka tega člena.
(2) V jati iz prvega odstavka tega člena mora uradni ve‑
terinar opraviti ponovno vzorčenje na prisotnost salmonel in
prisotnost protimikrobnih sredstev glede na določeno karenčno
dobo uporabljenega sredstva. Vzorčenje jate se ponavlja, do‑
kler se protimikrobnih sredstev ne odkrije več.
(3) Vzorčenje iz prejšnjega odstavka se opravi na nasle‑
dnji način:
– v matičnih jatah na način iz točke 2.2.2 priloge Uredbe
200/2010/ES;
– v jatah nesnic na način iz 2. točke priloge Uredbe
1168/2006/ES;
– v jatah brojlerjev na način iz 2. točke priloge Uredbe
646/2007/ES;
– za odkrivanje prisotnosti protimikrobnih snovi se od‑
vzame 12 jajc ali naključni vzorec trupel najmanj petih živali iz
hleva, kjer so se živali zadrževale.
(4) Ukrepe iz prvega odstavka tega člena uradni veterinar
odpravi, ko v uradnih vzorcih ni več odkrita prisotnost protimi‑
krobnih sredstev in ni odkrita prisotnost salmonel.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka vzorčenja ni
treba opraviti oziroma ponoviti, če se nosilec dejavnosti odloči,
da se jata in jajca, pridobljena iz te jate, uničijo pod uradnim
veterinarskim nadzorom, pri čemer morata biti usmrtitev in
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uničenje izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo zaščito živali
in ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi.
V. UKREPI V PRIMERU IZBRUHA OKUŽBE PRI LJUDEH
27. člen
(ukrepi uradnega nadzora v primeru izbruha okužbe
z živili pri ljudeh)
(1) Če pristojna zdravstvena služba obvesti veterinarsko
službo o pojavu izbruha salmoneloze pri ljudeh in je izbruh
vezan ali verjetno vezan na živila, ki izvirajo iz jat perutnine
oziroma je ugotovljena epidemiološka povezava med živilom
oziroma jato perutnine in izbruhom okužbe pri ljudeh, uradni
veterinar:
– z namenom ugotoviti vir okužbe opravi uradno vzorče‑
nje v jati oziroma na gospodarstvu, iz katerega izvira jata ali
izvirajo kontaminirana ali potencialno kontaminirana živila;
– do pridobitve rezultatov uradnega vzorčenja odredi iz‑
vedbo ukrepov, ki veljajo za sumljivo jato, kadar je to potrebno
zaradi varovanja zdravja ljudi.
(2) Uradno vzorčenje in ukrepi iz prejšnjega odstavka se
ne izvedejo, če na podlagi podatkov, ki jih posreduje pristojna
zdravstvena služba, ni mogoče ugotoviti, iz katere jate oziroma
gospodarstva izvirajo jata ali živila.
(3) Uradno vzorčenje iz prve alinee prvega odstavka tega
člena se v jatah nesnic opravi na način iz točke 2.2. Priloge
Uredbe 1168/2006/ES in v jatah brojlerjev na način, določen
v točki 2. Priloge Uredbe 646/2007/ES. Preiskava se opravi
ločeno za vsak vzorec posebej.
(4) V primeru suma na okužbo s Salmonella Enteritidis ali
Salmonella Typhimurium, poleg vzorcev iz prejšnjega odstavka
uradni veterinar odvzame za odkrivanje prisotnosti protimikrob‑
nih snovi še naključni vzorec najmanj petih živali iz vsakega
hleva, kjer so se živali zadrževale, ali najmanj 12 jajc. Usmrtitev
živali mora zagotoviti nosilec dejavnosti, v skladu s predpisi, ki
urejajo zaščito živali.
(5) Če so v jati nesnic ugotovljeni serovari salmonel, ki
so bili ugotovljeni kot vir izbruha okužbe ljudi, ki se prenaša s
hrano, razen serovarov Salmonella Enteritidis ali Salmonella
Typhimurium, lahko uradni veterinar ukrepe iz 2. in 3. točke
dela D Priloge II Uredbe 2160/2003/ES odpravi, če:
– nosilec dejavnosti zagotovi sanacijo jate in po opravljeni
sanaciji o tem pisno po pošti, elektronski pošti ali telefaksu
obvesti pristojni OU VURS; in
– po prejemu obvestila iz prejšnje alinee v vzorcih, od‑
vzetih pri uradnem vzorčenju v skladu s točko 2.1.(e) Priloge
Uredbe 1168/2006, ni ugotovljena prisotnost serovarov sal‑
monel, ki so bili ugotovljeni kot vir izbruha okužbe ljudi, ki se
prenaša s hrano.

VI. NADOMESTILA IN STROŠKI
29. člen
(nadomestila)
(1) Če se nosilec dejavnosti zaradi odrejenih ukrepov iz
17. ali 22. člena tega pravilnika, ki jih mora izvesti v skladu z
lastnim načrtom monitoringa in nadzora zaradi ugotovitve pri‑
sotnosti serovarov Salmonella Enteritidis oziroma Salmonella
Typhimurium v odraslih matičnih jatah kokoši in v odraslih jatah
kokoši nesnic, odloči živali oddati v zakol ali usmrtitev, se mu
izplača nadomestilo za zaklane ali usmrčene živali, če nosilec
dejavnosti:
1. obvesti VURS o ugotovitvi salmonel v jati v skladu s
7. členom tega pravilnika;
2. poskrbi za odvzem in analizo vzorcev v skladu s
14. oziroma 19. členom tega pravilnika;
3. izvede vse ukrepe v skladu s tem pravilnikom.
(2) Višina nadomestila iz prejšnjega odstavka znaša 8
EUR za odraslo matično ptico oziroma 4,4 EUR za odraslo
kokoš nesnico. Če nosilec dejavnosti živali proda za zakol,
se vrednost nadomestila zmanjša za vrednost, ki jo je dobil s
prodajo teh živali.
(3) Izplačilo nadomestila iz tega člena se izvede v skladu
z 8., 10. in 11. členom Pravilnika o odškodninah na področju
veterinarstva (Uradni list RS, št. 105/07).
30. člen
(stroški)
Stroški uradnega vzorčenja, razen preiskav iz druge ali‑
nee točke b) tretjega odstavka 20. člena tega pravilnika, se kri‑
jejo iz proračuna Republike Slovenije, stroški ostalih preiskav,
drugih ukrepov ter sanacija reje pa bremenijo imetnika živali.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
(prehodno obdobje)
Za laboratorije, ki sodelujejo v nacionalnem programu
nadzora salmonel pred uveljavitvijo tega pravilnika, se šteje,
da so vpisani v seznam določenih laboratorijev po tem pra‑
vilniku.
32. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil‑
nik o monitoringu in nadzoru salmonel (Uradni list RS, št. 25/06,
14/07, 122/07, 73/09 in 12/10).

28. člen
(obveščanje pristojnih zdravstvenih služb v primeru
ugotovitve salmonel)
(1) OU VURS mora v primeru, če sta pri uradnem vzor‑
čenju v jatah nesnic ali jatah brojlerjev ugotovljena serovara
Salmonella Enteritidis oziroma Salmonella Typhimurium o tem
obvestiti pristojni območni zavod za zdravstveno varstvo, In‑
štitut za varovanje zdravja Republike Slovenije in Zdravstveni
inšpektorat Republike Slovenije.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora OU VURS
poslati po elektronski pošti najpozneje v treh delovnih dneh od
prejema poročila o rezultatih preiskave uradnega vzorčenja.
Obrazec za obveščanje in elektronski naslovi pristojnih zdra‑
vstvenih služb so objavljeni na internem portalu VURS.

33. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-219/2010
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Priloga 1
VZORČENJE V MATIČNIH JATAH KOKOŠI
I. Vzrejne matične jate
(1) Vzorci se pri živalih, ki se jih vzreja za razplod, odvzamejo vsaj:
– ko so piščanci stari en dan,
– ko so kokoši stare štiri tedne in
– dva tedna preden jarkice preidejo v fazo nesnosti ali se premaknejo v enoto za
odrasle nesnice.
(2) Odvzem vzorcev v vzrejnih matičnih jatah se v skladu s 1. točko dela B priloge
Uredbe 2160/2003/ES se opravi na naslednji način:
a) pri enodnevnih piščancih se odvzame za vsako pošiljko živali, ki prispejo na
gospodarstvo z enim prevoznim sredstvom iz iste valilnice, vsaj en sestavljen vzorec
notranjih podlog škatel za transport, v katerih se živali dostavijo na gospodarstvo,
oziroma trupla živali, katerih pogin se ugotovi ob prispetju; en sestavljen vzorec
notranjih podlog škatel se sestavi tako, da se na vsakih 500 enodnevnih piščancev
naključno odvzame ena vidno umazana podloga, vendar ne več kot 10 podlog;
b) pri štiri tedne starih kokoših in dva tedna preden kokoši preidejo v fazo nesnosti ali
se premaknejo v enoto za odrasle nesnice se odvzamejo vzorci fecesa na način,
določen v točki 2.2.2. priloge Uredbe 200/2010/ES. Za preiskavo se vzorce lahko
združi v dva zbirna vzorca.
II. Odrasle matične jate
(1) Odrasle matične jate se vzorčijo v valilnici na način, določen v točki 2.2.1 Priloge
Uredbe 200/2010/ES.
(2) V primeru trgovanja z valilnimi jajci in, kadar je potrebno tudi v primeru izvoza
valilnih jajc, se vzorčenje odraslih matičnih jatah iz katerih izvirajo jajca namenjena
trgovanju ali izvozu, se opravi na način, določen v točki 2.2.2 Priloge Uredbe
200/2010/ES.
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Priloga 2
VZORČENJE V JATAH KOKOŠI NESNIC
I. Vzrejne jate
1) Vzorci se odvzamejo v jatah kokoši nesnic vsaj:
– ko so piščanci stari en dan in
– dva tedna preden jarkice preidejo v fazo nesnosti ali se premaknejo v enoto za
odrasle nesnice.
(2) Odvzem vzorcev v vzrejnih jatah nesnic se skladu s 1. točko dela B priloge
Uredbe 2160/2003/ES se opravi na naslednji način:
a) pri enodnevnih piščancih se odvzame za vsako pošiljko živali, ki prispejo na
gospodarstvo z enim prevoznim sredstvom iz iste valilnice, vsaj en sestavljen vzorec
notranjih podlog škatel za transport, v katerih se živali dostavijo na gospodarstvo,
oziroma trupla živali, katerih pogin se ugotovi ob prispetju; en sestavljen vzorec
notranjih podlog škatel se sestavi tako, da se na vsakih 500 enodnevnih piščancev
naključno odvzame ena vidno umazana podloga, vendar ne več kot 10 podlog;
b) dva tedna preden jarkice preidejo v fazo nesnosti ali se premaknejo v enoto za
odrasle nesnice se odvzamejo vzorci fecesa na način, določen v točki 2.2 Priloge
Uredbe 1168/2006/ES. Za preiskavo se vzorce fecesa lahko združi v en zbirni
vzorec.
II. Odrasle jate kokoši nesnic
Vse odrasle jate kokoši nesnic se vzorčijo na gospodarstvu na način, določen v točki
2.2. Priloge Uredbe 1168/2006/ES.
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Priloga 3
ZAPISNIK O VZORČENJU V VALILNICI
I. NOSILEC DEJAVNOSTI
1. Nosilec dejavnosti valilnice:
- osebno ime in naslov oziroma firma in sedež,
- registrska številka in naslov valilnice.
II. IDENTIFIKACIJA JATE
1. Vrsta jate: odrasla matična jata
2. Oznaka jate na gospodarstvu-identifikacija:
3. Registrska številka in naslov hleva oz. obrata za rejo, kjer se nahaja odrasla
matična jata
4. Datum vselitve jate v enoto za odrasle matične jate*
III. VZOREC
1. Vrsta vzorca (označiti ustrezno)
� podloge valilnih košaric

število vzorcev__________

� jajčne lupine

število vzorcev__________

� vzorec brisa

število vzorcev__________

2. Starost odrasle matične jate ob vzorčenju (v tednih)*
3. Datum vzorčenja
4. Vzorčevalec (označiti ustrezno)
� nosilec dejavnosti
� drugo (navesti kdo)
IV. PREISKAVA (označiti ustrezno)
� prisotnost salmonel
� drugo (navesti kaj)
V. PODPIS nosilca dejavnosti
* vpisati, če so podatki na voljo
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Priloga 4
ZAPISNIK O VZORČENJU NA GOSPODARSTVU
I. NOSILEC DEJAVNOSTI
1. Nosilec dejavnosti reje:
- osebno ime in naslov oziroma firma in sedež,
- registrska številka in naslov hleva oziroma obrata za rejo (kjer je primerno);
II. IDENTIFIKACIJA JATE
1. Vrsta jate (označiti ustrezno)
� matična jata

� vzrejna jata
� odrasla jata

� jata kokoši nesnic

� vzrejna jata
� odrasla jata

� jata brojlerjev

2. Oznaka jate na gospodarstvu-identifikacija (v primeru brojlerjev ni potrebna)
3. Datum vselitve jate v enoto za odrasle nesnice oz. odrasle matične jate

(če vse živali niso bile vseljene istočasno, obvezno navesti vse datume vselitev)

III. VZOREC
1. Vrsta vzorca (označiti ustrezno)
� notranje podloge škatel

število odvzetih vzorcev__________

� trupla piščancev

število odvzetih vzorcev__________

� feces

število odvzetih vzorcev__________

� brisi obutve

število odvzetih vzorcev__________

2. Starost jarkic (vzrejne jate) ali odraslih živali ob vzorčenju (v tednih)*
(če so v jati živali različnih starosti obvezno navesti vse starosti)

3. Datum vzorčenja
4. Vzorčevalec (označiti ustrezno)
� nosilec dejavnosti

� drugo (navesti kdo)

IV. PREISKAVA (označiti ustrezno)
� prisotnost salmonel
Opravi se preiskava:
� za vsak odvzet vzorec posebej

� ______skupnega(ih) vzorca(ev)
(navesti število skupnih vzorcev za preiskavo)

V. PODPIS nosilca dejavnosti
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Priloga 5
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
VETERINARSKA UPRAVA RS
Območni urad _____________________
Številka priloge1: ____________________

PRILOGA K VETERINARSKEMU SPRIČEVALU za žive živali, prepeljane z
gospodarstva v klavnico s številko odobritve _____________ v primeru zakola
matične jate, jate nesnic ali jate brojlerjev 2 , pri kateri je potrjena prisotnost
serovarov Salmonella Enteritidis ali Salmonella Typhimurium
1. Datum testiranja jate:
2. Izoliran serovar salmonele (ustrezno obkroži):
a) Salmonella Enteritidis
b) Salmonella Typhimurium
POSTOPEK OBDELAVE:
– zakol te perutnine mora biti izveden kot zadnja serija klavnega procesa v
proizvodnem dnevu, na način, ki omeji možnost širjenja salmonel na najmanjšo
možno mero, v skladu s predpisi, ki urejajo higieno živil;
– proizvodi, pridobljeni iz te perutnine, se lahko dajo na trg oziroma v promet, če
so bili obdelani po postopku, ki zanesljivo uniči salmonele
V ________________ (Kraj)
(Datum)

dne _______________

MP

(Pečat in podpis uradnega veterinarja)
1

V rubriko Številka priloge se vpiše številka veterinarskega spričevala za žive živali, prepeljane z
gospodarstva v klavnico.
2

Obkrožiti ustrezno vrsto živali
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o merilnih instrumentih

Na podlagi prvega in petega odstavka 9. člena, drugega
odstavka 10. člena in petega odstavka 11. člena Zakona o
meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno bese‑
dilo) izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o merilnih instrumentih
1. člen
V Pravilniku o merilnih instrumentih (Uradni list
RS, št. 42/06) se v prvem odstavku 1. člena za besedilom:
»(UL L št. 135 z dne 30. aprila 2004, str. 1)« doda vejica in
naslednje besedilo: »zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije
2009/137/ES z dne 10. novembra 2009 o spremembi Direk‑
tive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/22/ES o merilnih
instrumentih glede izkoriščanja največjih dopustnih pogreškov
v zvezi s prilogami o posameznih instrumentih (MI‑001 do
MI‑005) (UL L št. 294 z dne 11. 11. 2009, str. 7)«.
2. člen
V 4. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– »podsestav« je strojna naprava, omenjena kot taka v
poglavjih MI‑001 do MI‑010, ki deluje samostojno in je sestavni
del merila skupaj:
(a) z drugimi podsestavi, s katerimi je združljiva, ali
(b) z merilnim instrumentom, s katerim je združljiva;«.
3. člen
V prvem odstavku 34. člena se v sedmi alineji beseda
»načrtov« nadomesti z besedo »zasnove«.
4. člen
(1) V Prilogi I se v »Poglavju MI‑001 – Vodomeri« v be‑
sedilu z naslovom »POSEBNE ZAHTEVE« v 1. točki datum
»30. oktobra 2011« nadomesti z datumom »30. aprila 2009«.
(2) Za točko 6. se doda nova točka 6a., ki se glasi:
»6a. Vodomer ne sme izkoriščati NDP ali sistematično
dajati prednosti kateri koli stranki.«.
5. člen
(1) V »Poglavju MI‑002 – Plinomeri in korektorji« se v
besedilu z naslovom »I. DEL – POSEBNE ZAHTEVE – PLINO‑
MERI« točka 3.3. pravilno označi kot točka 1.3..
(2) Besedilo v točki 1.5., ki se glasi:
»V zvezi z zahtevami iz točk 1.2. in 1.3. lastnosti določi
distributer ali oseba, ki je dolžna vgraditi plinomer, tako da je
plinomer primeren za točno merjenje predvidene ali predvidljive
porabe.« se črta.
(3) V točki 2.1. se prvi stavek pred Preglednico 1 spreme‑
ni tako, da se glasi:
»Plinomer, ki kaže prostornino pri danih pogojih merjenja
ali maso«.
Stavek za Preglednico 1 se spremeni tako, da se glasi:
»Plinomer ne sme izkoriščati NDP ali sistematično dajati
prednosti kateri koli stranki.«.
(4) V besedilu z naslovom »II. DEL – POSEBNE ZAHTE‑
VE – KOREKTORJI« se v prvem stavku za besedo »podse‑
stav« črta pika na koncu stavka in doda besedilo »v skladu s
točko (b) prve alineje 4. člena.«.
(5) Besedilo 8. točke se spremeni tako, da se glasi:
»8. Največji dopustni pogreški (NDP)
Največji dopustni pogreški (NDP) za korektor, brez upo‑
števanja pogreška plinomera, so:
– 0,5% pri temperaturi okolice 20 °C ± 3 °C, vlažnosti oko‑
lice 60% ± 15% in nazivnih vrednostih električnega napajanja;
– 0,7% za korektorje s korekcijo temperature pri nazna‑
čenih obratovalnih pogojih;

Uradni list Republike Slovenije
– 1% za druge tipe korektorjev pri naznačenih obratoval‑
nih pogojih.
Pogrešek plinomera se ne upošteva.
Korektor ne sme izkoriščati NDP ali sistematično dajati
prednosti kateri koli stranki.«.
(6) V besedilu z naslovom »ZAČETEK UPORABE« se
doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Lastnosti v zvezi z zahtevami iz točk 1.2. in 1.3. določi
distributer ali oseba, ki je dolžna vgraditi merilo, tako da je
merilo primerno za točno merjenje predvidene ali predvidljive
porabe.«.
6. člen
(1) V »Poglavju MI‑003 – Števci delovne električne ener‑
gije« se v preglednici 2 v 1. stolpcu v 3. vrstici črta beseda
»enotazni«, v 4. vrstici se besedilo »Imin≤I≤Itr trifazni s simetrično
obremenitvijo« nadomesti z besedilom »Itr≤I≤Imax«, v 6. vrstici pa
se črta besedilo »trifazni z enofazno obremenitvijo«.
(2) Na koncu točke 3. se doda besedilo, ki se glasi:
»Števec ne sme izkoriščati NDP ali sistematično dajati
prednosti kateri koli stranki.«
7. člen
(1) V »Poglavju MI‑004 – Merilniki toplotne energije« se v
celotnem besedilu beseda »kompaktno« v vseh sklonih nado‑
mesti z besedo »kompletno« v ustreznem sklonu.
(2) V besedilu z naslovom »POSEBNE ZAHTEVE« se
besedilo v točki 1.4., ki se glasi: »V zvezi z zahtevami iz točk
1.1. do 1.4. lastnosti določi distributer ali oseba, ki je dolžna
vgraditi merila, tako da je merilo primerno za točno merjenje
predvidene ali predvidljive porabe.« črta.
(3) Na koncu 3. točke se doda besedilo, ki se glasi:
»Kompleten merilnik toplotne energije ne sme izkoriščati
NDP ali sistematično dajati prednosti kateri koli stranki.«.
(4) V besedilu z naslovom »ZAČETEK UPORABE« se
doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Lastnosti v zvezi z zahtevami iz točk 1.2. in 1.3. določi
distributer ali oseba, ki je dolžna vgraditi merilo, tako da je
merilo primerno za točno merjenje predvidene ali predvidljive
porabe.«.
8. člen
(1) V »Poglavju MI‑005 – Merilni sistemi za zvezno in
dinamično merjenje količin tekočin razen vode« se v besedilu
z naslovom »DEFINICIJE« pri definiciji »pretočno merilo« pred
besedo »merjenje« doda beseda »zvezno«.
(2) V definiciji »Naprava za pretvorbo« se druga alineja
spremeni tako, da se glasi:
»– maso tekočine, izmerjene pri danih pogojih merjenja,
v prostornino pri danih pogojih merjenja in/ali v prostornino pri
standardnih pogojih.«
(3) V definiciji »Priprava za merjenje tekočih goriv pri
polnjenju posod za gorivo motornih vozil« se črtajo besede »pri
polnjenju posod za gorivo motornih vozil«.
(4) V besedilu »POSEBNE ZAHTEVE« se za točko 2.6.
doda nova točka 2.7., ki se glasi:
»2.7. Merilni sistem ne sme izkoriščati NDP ali sistema‑
tično dajati prednosti kateri koli stranki.«.
(5) V točki 5.4., se besedilo »Merilni sistem za neposre‑
dno prodajo mora biti opremljen z napravo za vračanje na
ničlo.« črta.
(6) Besedilo v točki 5.4.1. se spremeni tako, da se glasi:
»Merilni sistem za neposredno prodajo mora biti opre‑
mljen z napravo za vračanje na ničlo. Merjene tekočine ne sme
biti mogoče preusmeriti.«.
(7) V besedilu z naslovom »REDNE IN IZREDNE OVERI‑
TVE« se v drugem odstavku črta drugi stavek.
9. člen
(1) V »Poglavju MI‑006 – Avtomatske tehtnice« se v
besedilu z naslovom »II. POGLAVJE – Avtomatske tehtnice
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za posamično tehtanje« na koncu prve alineje točke 6.1.1. in
prve alineje točke 6.1.2. črta vejica in doda besedilo »za ugo‑
tavljanje skladnosti,«, na koncu druge alineje točke 6.1.1. in
druge alineje točke 6.1.2. pa se črta pika in doda besedilo »za
ugotavljanje skladnosti.«.
(2) V besedilu z naslovom »III. POGLAVJE – Avtomatske
gravimetrične polnilne tehtnice« se v točki 2.1.1. pred številko
»0,312« doda beseda »enak«, za številko »7« pa besedilo »za
ugotavljanje skladnosti«.
(3) V točki 2.3. se za številko »7« doda besedilo »za ugo‑
tavljanje skladnosti.«. Na koncu se doda nov stavek, ki se glasi:
»Vrednost največje razlike velja tako za ugotavljanje skladnosti
kot za nadzor merila v uporabi.«.
(4) V besedilu z naslovom »V. POGLAVJE – Avtomatske
tehtnice s seštevanjem zveznih rezultatov tehtanja« se v 6.1.
točki za številko »10« doda besedilo »za ugotavljanje skla‑
dnosti«.
(5) V besedilu z naslovom »REDNE IN IZREDNE OVE‑
RITVE« se v drugem stavku tretjega odstavka za besedo
»izpolnjena« doda beseda »tudi«.
(6) V besedilu z naslovom »MEROSLOVNI NADZOR« se
besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»NDP avtomatskih tehtnic v uporabi so za posamezne
skupine avtomatskih tehtnic določeni v poglavju MI‑006 – Av‑
tomatske tehtnice.«.
10. člen
V »Poglavju MI‑007 – Taksimetri« se v besedilu z naslo‑
vom »DRUGE ZAHTEVE« besedilo 14.3. točke spremeni tako,
da se glasi:
»Določbe tretjega, četrtega in petega odstavka 33. člena
tega pravilnika veljajo tudi za tarife.«.
11. člen
V »Poglavju MI‑008 – Dolžinska merila« se v »II. PO‑
GLAVJE – GOSTINSKA POSODA« v besedilu z naslovom
»POSEBNE ZAHTEVE« v 2. točki besedilo v zadnji vrstici
preglednice spremeni tako, da se glasi:
≥200 ml

± (5 ml + 2,5%)

13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-44/2010
Ljubljana, dne 12. novembra 2010
EVA 2010-3211-0007
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

5033.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o subvencioniranju bivanja
študentov

Na podlagi 73.b člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip,
15/08 – odl. US, 64/08, 86/09 in 62/10 – ZUPJS) minister za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izdaja

Stran
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PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o subvencioniranju bivanja študentov
1. člen
V Pravilniku o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni
list RS, št. 22/01, 35/06 in 75/08) se v prvem odstavku 24. člena
besedilo »1. aprila« nadomesti z besedilom »1. maja«.
V drugem odstavku se besedilo »30. aprila« nadomesti z
besedilom »31. maja«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se
glasi:
»Če se izkaže, da bo število razpisanih mest v skupnem
razpisu iz prvega odstavka tega člena presegalo število vselje‑
nih študentov s prednostnega seznama v tekočem študijskem
letu, lahko posamezna pisarna za študentske domove za posa‑
mezni javni študentski dom na lastne stroške po predhodnem
soglasju ministra, pristojnega za visoko šolstvo, med študijskim
letom najpozneje do 15. marca objavi dodaten razpis za spre‑
jem študentov v tekočem študijskem letu, in sicer največ do
števila razpisanih mest v skupnem razpisu iz prvega odstavka
tega člena.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-37/2010/17
Ljubljana, dne 25. novembra 2010
EVA 2010-3211-0051
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

–0
+ 0 ml + 5%

12. člen
Spremenjene določbe Priloge I pravilnika, ki določajo pre‑
poved izkoriščanja NDP ali sistematičnega dajanja prednosti
kateri koli stranki, se začnejo uporabljati 1. junija 2011.
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5034.

Odredba o sprejemu višješolskega študijskega
programa VIŠJI POLICIST

Na podlagi 107. člena Zakona o policiji (Uradni list
RS, št. 66/09 – uradno prečiščeno besedilo in 22/10) ministrica
za notranje zadeve izdaja

ODREDBO
o sprejemu višješolskega študijskega programa
VIŠJI POLICIST
1. člen
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za
poklicno in strokovno izobraževanje, sprejet na 124. seji 9. ju‑
lija 2010, ministrica za notranje zadeve sprejme višješolski
študijski program Višji policist za pridobitev naziva strokovne
izobrazbe policijski inšpektor/policijska inšpektorica.
Višješolski študijski program iz prejšnjega odstavka Mini‑
strstvo za notranje zadeve objavi v posebni publikaciji oziroma
na elektronskem mediju in se začne izvajati z začetkom študij‑
skega leta 2010/2011.
2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba
o izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izo‑
brazbe – višji policist (Uradni list RS, št. 110/00).
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3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-346/2010(261-01)
Ljubljana, dne 26. novembra 2010
EVA 2010-1711-0033
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
notranje zadeve

5035.

Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec november 2010

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokoj‑
ninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06
– uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odl. US, 114/06 –
ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 27/10 – odl. US,
38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre in 79/10 – ZPKDPIS) objavlja
minister za finance
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SKLEP
o sistemu jamstva za vloge
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa:
(a) podrobnejšo obravnavo zajamčenih vlog pri bankah in
hranilnicah (v nadaljevanju: bankah),
(b) vsebino, roke in način obveščanja vlagateljev in javnosti
po 311. in 314.a členu o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06,
1/08, 109/08, 19/09, 98/09 in 79/10; v nadaljevanju: ZBan‑1),
(c) način izračuna višine likvidnih naložb iz 314. člena
ZBan‑1 za izplačilo zajamčenih vlog in podrobnejše lastnosti
finančnih instrumentov, ki so predmet teh naložb,
(d) podrobnejše pogoje in postopke za zagotavljanje sred‑
stev za izplačilo zajamčenih vlog in za aktiviranje jamstva,
(e) način vključitve podružnice banke v sistem jamstva za
vloge v Republiki Sloveniji in
(f) podrobnejšo vsebino, roke in način poročanja podatkov
iz drugega odstavka 311.a člena ZBan‑1.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpi‑
sov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem
besedilu.
2. člen

MINIMALNO ZAJAMČENO
DONOSNOST
na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec
november 2010
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na pod‑
lagi 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem za‑
varovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 112/06 – odl. US,114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVar‑
Dod, 98/09 – ZIUZGK, 27/10 – odl. US, 38/10 – ZUKN, 61/10
– ZSVarPre in 79/10 – ZPKDPIS) in Pravilnika o izračunu
povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih
papirjev (Uradni list RS, št. 120/05 in 66/08), za mesec
november 2010 znaša 1,33% na letni ravni oziroma 0,11%
na mesečni ravni.
Št. 007-775/2010/10
Ljubljana, dne 25. novembra 2010
EVA 2010-1611-0188
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

(Opredelitev pojmov)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot
v določbah ZBan‑1, na primer:
(a) vloga v prvem odstavku 310. člena,
(b) neto stanje vloge v drugem odstavku 310. člena,
(c) zajamčena vloga v 310. členu,
(d) skupni račun v šestem odstavku 310. člena,
(e) skrbniški račun v sedmem odstavku 310. člena in
(f) banka prevzemnica v 321. členu.
(2) Za namen tega sklepa velja naslednja opredelitev
pojmov:
(a) „banka“ pomeni banko ali hranilnico s sedežem v
Republiki Sloveniji,
(b) „vlagatelj“ pomeni fizično osebo, fizično osebo, ki
samostojno opravlja dejavnost, samostojnega podjetnika ali
pravno osebo, ki ima vlogo pri banki,
(c) „podružnica banke države članice“ je podružnica, ki
jo v Republiki Sloveniji v skladu z 98. členom ZBan‑1 ustanovi
banka države članice,
(d) „podružnica banke tretje države“ je podružnica v Re‑
publiki Sloveniji, ki v skladu s 103. členom ZBan‑1 pridobi
dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev.
2. ZAJAMČENE VLOGE
3. člen
(Podrobnejša obravnava zajamčenih vlog)

BANKA SLOVENIJE
5036.

Sklep o sistemu jamstva za vloge

Na podlagi 312. člena Zakona o bančništvu (Uradni list
RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09, 98/09 in 79/10), in prve‑
ga odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list
RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke
Slovenije

(1) Zajamčena vloga posameznega vlagatelja pri banki
je neto stanje vloge na dan začetka stečajnega postopka nad
banko.
(2) Kot vloga pri banki se šteje tudi vloga pri podružnici
banke v drugi državi članici ter podružnici banke v tretji državi,
če ni z dovoljenjem za ustanovitev podružnice banke v tretji
državi oziroma s predpisi tretje države drugače določeno.
(3) V zajamčeno vlogo so vključene tudi pripadajoče obre‑
sti na vloge, ki so obračunane do dneva začetka stečajnega
postopka nad banko, v skladu s pogodbo oziroma v primeru
potrdila o depozitu oziroma blagajniškega zapisa v skladu s
pogoji o izdaji tega imenskega vrednostnega papirja.
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(4) Vloge v tujih valutah se preračunajo v domačo valuto
z uporabo deviznih tečajev, ki jih objavlja Banka Slovenije in ki
veljajo na dan začetka stečajnega postopka nad banko.
3. INFORMIRANJE VLAGATELJEV
4. člen
(Informacije o sistemu jamstva)
(1) Banka objavi informacije o sistemu jamstva za vloge v
skladu s 311. členom ZBan‑1 na svojih javnih spletnih straneh
in v vseh prostorih, v katerih posluje s strankami. Spremembe
sistema jamstva za vloge banka objavi najkasneje do roka
uveljavitve spremembe.
(2) Podružnica banke države članice, ki je na podlagi
12. člena tega sklepa vključena v sistem jamstva za vloge v
Republiki Sloveniji, mora poleg informacij iz prvega odstavka
tega člena dodatno objaviti tudi informacije o sistemu jamstva
za vloge, v katerega je vključena v državi sedeža banke.
(3) Podružnica banke tretje države, ki je na podlagi
13. člena tega sklepa vključena v sistem jamstva za vloge v
Republiki Sloveniji, mora to dejstvo jasno opredeliti v objavi
informacij iz prvega odstavka tega člena.
(4) Informacije na zahtevo stranke iz tretjega odstavka
311. člena ZBan‑1 banka posreduje nemudoma, najkasneje
pa v roku 30 dni.
5. člen
(Obvestilo vlagateljem ob združitvi bank)
(1) V primeru združitve dveh ali več bank so banke, ki
se združujejo, dolžne svoje vlagatelje pred vpisom združitve
v register obvestiti o tem, da bodo zaradi združitve njihove
skupne vloge mogoče presegle znesek zajamčene vloge. V
obvestilu morajo banke vlagatelje opozoriti zlasti na njihove
pravice v zvezi s soglasji za spremembo dolžnika v pogodbenih
razmerjih:
(a) pravico predčasne razveze pogodbe, brez dodatnih
stroškov,
(b) pravico, da se v primeru predčasne razveze pogodbe
na željo vlagatelja njegova vloga obrestuje po prvotno določeni
obrestni meri in
(c) rok za uveljavitev teh pravic.
(2) Banke morajo obvestilo iz prvega odstavka tega čle‑
na objaviti na svojih javnih spletnih straneh in v dveh dnevnih
časopisih. Če banke opravljajo bančne storitve v državi članici
neposredno ali prek podružnice v državi članici ali tretji državi,
morajo obvestilo objaviti tudi v državi gostiteljici.
6. člen
(Obvestilo vlagateljem o začetku stečajnega
postopka nad banko)
Banka Slovenije nemudoma po začetku stečajnega po‑
stopka objavi najmanj na svojih javnih spletnih straneh in
v dveh dnevnih časopisih obvestilo vlagateljem, v katerem
navede:
(a) banko, nad katero je bil začet stečajni postopek,
(b) banko prevzemnico, ki bo izplačala zajamčene vloge,
(c) datum začetka izplačevanja zajamčenih vlog,
(d) datum, po katerem se v skladu s sedmim odstavkom
326. člena ZBan‑1 zajamčene vloge spremenijo v vpogledne
vloge pri banki prevzemnici, ter lastnosti vpogledne vloge,
(e) pouk vlagateljem, da bodo vloge na skrbniških raču‑
nih dejanskim upravičencem zajamčene le, če bodo imetniki
teh računov posredovali identifikacijske podatke in zneske po
posameznih upravičencih v skladu s sedmim oziroma desetim
odstavkom 310. člena ZBan‑1,
(f) pouk vlagateljem glede pogojev uveljavljanja njihovih
pravic v zvezi z zajamčeno vlogo,
(g) informacije vlagateljem glede prijave njihovih terjatev
v stečajnem postopku,
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(h) informacija za vlagatelje, ki se ne bi strinjali z zneskom
zajamčene vloge.
4. NAČIN IZRAČUNA VIŠINE LIKVIDNIH NALOŽB
ZA IZPLAČILO ZAJAMČENIH VLOG IN LASTNOSTI
FINANČNIH INSTRUMENTOV
7. člen
(Izračun višine likvidnih naložb za izplačilo
zajamčenih vlog)
(1) Banka mora zaradi zagotavljanja denarnih sredstev,
potrebnih za izplačilo zajamčenih vlog, imeti naložbe v finančne
instrumente iz 8. člena tega sklepa (likvidne naložbe) najmanj
v višini 2,2% od stanja zajamčenih vlog iz tretjega in devetega
odstavka 310. člena ZBan‑1.
(2) Stanje zajamčenih vlog iz prvega odstavka tega člena
je znesek zajamčenih vlog v poročilu o stanju zajamčenih vlog,
ki ga je banka na podlagi 15. člena tega sklepa predložila Banki
Slovenije za stanje na zadnji dan preteklega četrtletja.
(3) Banka mora uskladiti višino likvidnih naložb iz prvega
odstavka tega člena glede na stanje zajamčenih vlog ob koncu
preteklega četrtletja najpozneje v petih delovnih dneh po izteku
roka za predložitev poročila iz 15. člena tega sklepa.
(4) Določbe tega člena smiselno veljajo tudi za podružnico
banke države članice iz 12. člena in podružnico banke tretje
države iz 13. člena tega sklepa, če se vključi v sistem jamstva
za vloge v Republiki Sloveniji.
8. člen
(Lastnosti finančnih instrumentov)
(1) Finančni instrumenti, ki so predmet likvidnih naložb iz
prvega odstavka 7. člena tega sklepa, so:
(a) dolžniški vrednostni papirji, ki izpolnjujejo kriterije
primernosti finančnega premoženja za zavarovanje terjatev
Eurosistema, kot jih določi Banka Slovenije v sklepu, ki ureja
splošna pravila izvajanja denarne politike,
(b) drugi dolžniški vrednostni papirji Republike Slovenije.
(2) Banka med finančne instrumente iz prvega odstavka
tega člena ne sme uvrstiti vrednostnih papirjev, ki jih je izdala
sama, ali za katere jamči, ali jih je izdala družba, s katero je
banka v tesni povezavi, kot jo določa sklep, ki ureja splošna
pravila izvajanja denarne politike.
(3) Naložb v vrednostne papirje, ki so namenjene zago‑
tavljanju likvidnih sredstev, potrebnih za izplačilo zajamčenih
vlog, banka ne sme vključiti med ustrezna finančna sredstva
pri izračunu likvidnostne pozicije oziroma količnikov likvidnosti
ali jih dati v zavarovanje.
5. POGOJI IN POSTOPKI ZA ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV
ZA IZPLAČILO ZAJAMČENIH VLOG
IN ZA AKTIVIRANJE JAMSTVA
9. člen
(Kritje ob aktiviranju jamstva)
Sredstva, potrebna za izplačilo zajamčenih vlog pri banki,
nad katero je bil začet stečajni postopek, vplačajo druge banke
in tiste podružnice bank, ki so vključene v sistem jamstva za
vloge v Republiki Sloveniji, ter Republika Slovenija v obsegu,
kot je določen v 313. členu ZBan‑1.
10. člen
(Ugotovitev stanja vlog pri banki v stečaju)
Po izdaji sklepa sodišča o začetku stečajnega postopka
morata banka v stečaju in banka prevzemnica ugotoviti stanje
vseh vlog iz prvega odstavka 322.a člena ZBan‑1 ter stanje
zajamčenih vlog po tretjem in devetem odstavku 310. člena
ZBan‑1 na dan izdaje sklepa o začetku stečajnega postopka
nad banko.
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11. člen
(Izračun obveznosti bank in Republike Slovenije
za izplačilo zajamčenih vlog)
(1) V skladu s tretjim odstavkom 313. člena ZBan‑1 Banka
Slovenije izračuna obveznost posamezne banke za izplačilo
zajamčenih vlog tako, da se:
(a) kot vsota zajamčenih vlog pri vseh bankah in vsota
zajamčenih vlog posamezne banke, za katero se ugotavlja
obveznost, upoštevata zneska iz poročila bank o zajamčenih
vlogah, ki so ga banke v skladu s 15. členom tega sklepa pre‑
dložile Banki Slovenije pred začetkom stečajnega postopka
nad banko, in
(b) kot vsota zajamčenih vlog banke v stečajnem postop‑
ku upošteva znesek zajamčenih vlog na dan začetka stečaj‑
nega postopka nad banko, ugotovljen na podlagi 10. člena
tega sklepa.
(2) Banka Slovenije v odločbi, s katero po prvem odstavku
316. člena ZBan‑1 naloži bankam obveznost vplačila ustrezne‑
ga dela sredstev, potrebnih za izplačilo zajamčenih vlog, določi
tudi rok za vplačilo, ki ne sme biti pozneje kot v 19 delovnih
dneh od dneva izdaje odločbe o ugotovitvi pogojev za začetek
stečajnega postopka banke.
(3) V primeru iz prvega in drugega odstavka 313. člena
ZBan‑1 Banka Slovenije pozove Ministrstvo za finance, da
Republika Slovenija zagotovi potrebna sredstva za izplačilo
zajamčenih vlog in določi rok za njihovo vplačilo.
6. VKLJUČITEV PODRUŽNICE BANKE
V SISTEM JAMSTVA ZA VLOGE
V REPUBLIKI SLOVENIJI
12. člen
(Jamstvo vlog pri podružnici banke države članice)
(1) Vloge pri podružnici banke države članice so zajamče‑
ne po sistemu jamstva za vloge v državi sedeža banke.
(2) Podružnica banke države članice, ki se na podlagi
četrtega odstavka 98. člena ZBan‑1 želi vključiti v sistem jam‑
stva za vloge v Republiki Sloveniji za dopolnitev ravni oziroma
obsega jamstva, ki velja v državi sedeža banke, Banko Slove‑
nije o tem obvesti in ji predloži natančno navedbo vrste vlog in
vlagateljev, ki so predmet dopolnitve jamstva.
(3) Banke in Republika Slovenija jamčijo za izplačilo za‑
jamčenih vlog pri podružnici banke države članice, nad katero
je bil začet stečajni postopek, če je ta vključena v sistem
jamstva za vloge v Republiki Sloveniji za dopolnitev ravni ozi‑
roma obsega jamstva, ki velja v državi sedeža banke, vendar
le v delu, v katerem je vključena v sistem jamstva za vloge v
Republiki Sloveniji.
(4) Podružnica iz drugega odstavka tega člena mora
Banki Slovenije v roku iz 15. člena tega sklepa predložiti poro‑
čila s podatki o vlogah in vlagateljih, ki so predmet dopolnitve
jamstva. Banka Slovenije vsaki podružnici, odvisno od vsebi‑
ne njene vključitve v dopolnitev jamstva, natančneje opredeli
vsebino podatkov, ki jih je dolžna poročati v skladu s 14. in
15. členom tega sklepa.
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13. člen
(Jamstvo vlog pri podružnici banke tretje države)
(1) Banka tretje države mora v skladu z drugim odstavkom
103. člena ZBan‑1 zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev
podružnice predložiti podrobnejši opis jamstva za vloge, ki velja
v državi sedeža banke. Opis mora vsebovati natančen in celovit
pregled pravic in obveznosti vlagateljev oziroma bank in opis
formalnega postopka za uresničitev teh pravic in obveznosti.
(2) Banka Slovenije lahko po preučitvi ravni in obsega
jamstva iz prvega odstavka tega člena ter opravljeni primerjavi
z jamstvom v Republiki Sloveniji kot pogoj za izdajo dovoljenja
za ustanovitev podružnice določi:
(a) da se mora podružnica banke tretje države v celoti
vključiti v sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji, če je
sistem jamstva za vloge v državi sedeža banke za podružnico
pravno ali dejansko neustrezen,
(b) da se podružnici ni treba vključiti v sistem jamstva
za vloge v Republiki Sloveniji, če je obseg jamstva v državi
sedeža banke enakovreden oziroma presega obseg jamstva
v Republiki Sloveniji.
(3) Banka tretje države oziroma njena podružnica je dol‑
žna Banko Slovenije nemudoma obvestiti o vsaki spremembi v
sistemu jamstva za vloge, v katerega je vključena.
(4) Banke jamčijo za izplačilo zajamčenih vlog pri po‑
družnici banke tretje države, nad katero je bil začet stečajni
postopek le, če je ta vključena v sistem jamstva za vloge v
Republiki Sloveniji.
(5) Za podružnico banke tretje države, ki je vključena s
sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji, veljajo glede po‑
ročanja Banki Slovenije določila 14. in 15. člena tega sklepa.
7. USPOSOBLJENOST BANK ZA POROČANJE
14. člen
(Zagotavljanje integralnih podatkov po posameznem
vlagatelju)
(1) Banka mora razviti in vzdrževati ustrezen informacijski
sistem za:
(a) zagotavljanje integralnih podatkov po vlagatelju o sta‑
nju njegovih terjatev in obveznosti,
(b) ugotavljanje stanja vseh vlog, neto vlog, zajamčenih
vlog iz tretjega odstavka 310. člena ZBan‑1 in števila vlagate‑
ljev, katerih vloge so zajamčene, ter zneska vlog na podlagi ra‑
čunov iz devetega in desetega odstavka 310. člena ZBan‑1,
(c) izračun obveznosti glede likvidnih naložb in spremlja‑
nje stanja finančnih instrumentov iz 7. in 8. člena tega sklepa.
(2) Informacijski sistem mora banki omogočiti, da v roku
petih delovnih dni po začetku stečajnega postopka oziroma v
roku, določenem v zahtevi Banke Slovenije, pripravi podatke o
vlogah in zajamčenih vlogah po vlagatelju, vključno s podatki
za njihovo identifikacijo ob izplačilu zajamčenih vlog.
(3) Banka posreduje Banki Slovenije podatke iz drugega
odstavka tega člena v datotekah z naslednjo obliko zapisa:

a) Podatki za izplačilo zajamčenih vlog:
Naziv polja
DAVČNA ŠTEVILKA
DRŽAVA DAVČNEGA
REZIDENTSTVA
DAVČNA ŠT. TUJCA
ENOLIČNA ŠTEVILKA
KOMITENTA BANKE
V STEČAJU
MATIČNA ŠTEVILKA

Opis vsebine
Davčna številka
Oznaka države

Tip polja (dolžina)
Numerični (8)
Numerični (3)

Davčna številka tujca
Enolična številka
komitenta

Alfa numerični (30)
Alfa numerični (16)

Matična statistična številka
za PO in SP

Alfa numerični (10)

Komentar/šifrant
Trimestna šifra
iz šifranta držav
Povezovalni podatek
z drugimi datotekami
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Tip polja (dolžina)
Alfa numerični (3)

Jamstvo po računu

JRA – Druga alineja
devetega odstavka
310. člena ZBan‑1
FO ‑ fizična oseba
PO ‑ pravna oseba
SP ‑ FO, ki opravlja
dejavnost
SK ‑ skupina občanov
– civilno pravna oseba

Alfa numerični (2)

NAZIV KOMITENTA

FO ‑ priimek in ime
PO ‑ dolgi naziv
SP ‑ naziv
SK ‑ naziv
PO, SP – kratek naziv
komitenta

Alfa numerični (240)

Alfa numerični (35)
Alfa numerični (35)

POŠTA
DRŽAVA KOMITENTA

Ulica in hišna številka
Kraj (vključno s poštno
številko za tujino)
Poštna številka
Država

DATUM ROJSTVA

Datum rojstva

KRAJ ROJSTVA

Kraj rojstva

Date dd.mm.llll (če ni podatka –
prazno)
Alfa numerični (35)

DRŽAVA ROJSTVA

Država rojstva

Numerični (3)

NETO ZNESEK

Vloge, zmanjšane
za zapadle neplačane
obveznosti
Znesek za izplačilo

Numerični (16,2)

ZNESEK ZAJAMČENE VLOGE

Komentar/šifrant
POB – Drugi odstav‑
kom 310. člena ZBan‑1
PPO – Prva alineja
devetega odstavka
310. člena ZBan‑ 1

PO, FO, SP, SK

NASLOV
KRAJ

15205

Polno pokritje

VRSTA KOMITENTA

KRATEK NAZIV KOMITENTA

Stran

Alfa numerični (35)

Numerični (4)
Numerični (3)

Trimestna šifra
iz šifranta držav
Identifikacijski podatek
pri fizični osebi
Identifikacijski podatek
pri fizični osebi
Trimestna šifra
iz šifranta držav

Numerični (16,2)

b) Podrobnejši podatki za izračun zneska zajamčenih vlog:
Naziv polja

Opis vsebine

Tip polja (dolžina)

Komentar/šifrant

ENOLIČNA ŠTEVILKA
KOMITENTA

Enolična številka komitenta

Alfa numerični (16)

Povezovalni podatek z
drugimi datotekami

NAČIN JAMČENJA

Pobot
Polno pokritje
Jamstvo po računu

Alfa numerični (3)

POB
PPO
JRA

RAČUN/PARTIJA

Številka računa, pogodbe

Alfa numerični (30)

OE (SM) ‑ partija

OPIS

Oznaka za vrsto
vloge/obveznosti

Alfa numerični (3)

TRR – transakcijski
račun,
HVL ‑ hranilna vloga
DEP ‑ depozit
POT ‑ potrdilo o de‑
pozitu,
OVL ‑ ostale vloge
VAR ‑ varčevanje
ZNK ‑ zapadli neplača‑
ni kredit
ZNO ‑ ostale zapadle
neplačane obveznosti

VALUTA

Oznaka valute

Alfa numerični (3)

EUR, CHF …

STANJE VAL

Predznačeno stanje
v valuti (+/‑)

Numerični (16,2)

STANJE EUR

Predznačeno stanje
v EUR (+/‑)

Numerični (16,2)

Protivrednost v EUR
na dan stečaja
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(4) Datoteki iz tretjega odstavka tega člena sta tekstovni
z vnaprej predpisano dolžino zapisa. Stanja kot numerični
podatki so zapisani z vodilnimi ničlami, decimalno vejico in
dvema decimalkama. Tekstovna (alfa numerična) polja so levo
poravnana.
(5) Banka podatke iz tretjega odstavka tega člena pre‑
dloži Banki Slovenije preko ustreznega nosilca podatkov. O
ustreznem nosilcu podatkov in o načinu šifriranja se dogovorita
banka in Banka Slovenije.
15. člen
(Vsebina poročil in roki za poročanje)
(1) Banka mora zagotoviti pravilno in pravočasno poroča‑
nje Banki Slovenije o zajamčenih vlogah.
(2) Za namen poročanja iz prvega odstavka tega člena se
vloge na skrbniških računih iz desetega odstavka 310. člena
ZBan‑1 štejejo v celoti za vloge na prinosnika.
(3) Banka poročila iz prvega odstavka tega člena predloži
v papirni obliki po stanju na zadnji dan vsakega četrtletja na
obrazcu JAM, ki je sestavni del tega sklepa. Guverner Banke
Slovenije lahko z navodilom določi način elektronskega posre‑
dovanja poročila.
(4) Rok za predložitev poročila iz prvega odstavka tega
člena je najpozneje do 15. delovnega dne v mesecu za preteklo
četrtletje.
8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(Prehodne določbe)
(1) Višino likvidnih naložb izračunanih v skladu s prvim
odstavkom 7. člena tega sklepa mora banka uskladiti glede
na stanje zajamčenih vlog na dan 31. 12. 2010 ne glede na
določbe tretjega odstavka 7. člena tega sklepa najpozneje do
31. 1. 2011.
(2) Banka mora vzpostaviti ustrezen informacijski sistem
za zagotovitev podatkov iz drugega odstavka 14. člena v skla‑
du s tretjim odstavkom 14. člena tega sklepa najpozneje do
30. 6. 2011.
(3) Ne glede na določbo četrtega odstavka 15. člena tega
sklepa banka prvo poročilo v skladu s tem sklepom predloži po
stanju na dan 31. 12. 2010 najpozneje do 31. 1. 2011.
17. člen
(Prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 4/10) in Navodilo
za izpolnjevanje in predložitev poročila o zajamčenih vlogah
(Uradni list RS, št. 4/10).
18. člen
(Uveljavitev sklepa in uporaba)
Ta sklep začne veljati 31. 12. 2010.
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Priloga
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______________________
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Obrazec JAM

(banka, hranilnica)

POROČILO O ZAJAMČENIH VLOGAH
po stanju na dan _____________
v tisoč EUR
1. VLOGE ZAJAMČENIH VLAGATELJEV in vloge iz stolpca 1a pod zap. št. 6
2. NETO VLOGE zajamčenih vlagateljev in vloge iz stolpca 1a pod zap št. 6
3. PRESEŽEK NETO VLOG ZAJAMČENIH VLAGATELJEV NAD 100.000 EUR
- skupaj presežek
- število vlagateljev
__________
4. ZAJAMČENE VLOGE do 100.000 EUR (4 = 2 - 3) in vloge iz stolpca 1a pod zap. 6
število vlagateljev __________
5. OBVEZNOST ZA LIKVIDNE NALOŽBE
2,2% od 4

6. SPECIFIKACIJA VLOG NA SKRBNIŠKIH RAČUNIH

- znesek
- število

vloge iz devetega odst. 310. člena
ZBan-1
polno pokritje po računu
1a
1b
____________ ___________
____________ ___________

drugi skrbniški računi
neidentificirani
2
____________
____________

identificirani
3
____________
____________

7. DODATNI PODATKI O VLOGAH V PODRUŽNICAH BANKE
a) v podatkih pod zap. 1 do 4 so vključene vloge v podružnici banke v
_________________ (država članica) v skupnem znesku: _________________
za število vlagateljev:
__________
Vloge v podružnici so vključene v dopolnitev jamstva v državi gostiteljici
v skupnem znesku: _________________
za število vlagateljev:
__________
b) v podatkih pod zap. 1 do 4 SO / NISO (ustrezno obkroži) vključene vloge v podružnici banke
_________________ (tretja država) v skupnem znesku: _________________
za število vlagateljev:
__________
8. ZAJAMČENE VLOGE NA PODLAGI PREHODNIH DOLOČB v 85. členu ZBan-1E:
- znesek vlog po prvem odstavku =
- znesek vlog po drugem odstavku =

____________
____________

od 31.12.2010
Pod zap. 1, 2 in 4 so vključene tudi vloge:
- iz stolpca 3 pod zap. 6 (če upravičenci vlog na skrbniških računih spadajo med vlagatelje, katerih vloge so zajamčene),
- vloge na fiduciarnem računu iz druge alineje devetega odstavka 310. člena (1b pod zap.6) in
- vloge skupin vlagateljev (dvanajsti odstavek 310. člena ZBan-1).

Poročilo pripravil/a:
Telefon:
Datum:
Žig in podpis odgovorne osebe:
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Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o višini zneskov letnih plačil za opravljanje
nadzora in taksah za odločanje o zahtevah
za izdajo dovoljenj

Na podlagi 224. in 370. člena Zakona o bančništvu (Ura‑
dni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09, 98/09 in 79/10; v
nadaljevanju ZBan‑1) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah
Sklepa o višini zneskov letnih plačil
za opravljanje nadzora in taksah za odločanje
o zahtevah za izdajo dovoljenj
1. člen
V Sklepu o višini zneskov letnih plačil za opravljanje
nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj
(Uradni list RS, št. 78/09 in 7/10, v nadaljevanju sklep) se prvi
odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavezanec za plačilo letnega nadomestila je oseba,
nad katero Banka Slovenije izvaja nadzor skladno z določbami
ZBan‑1:
(a) banka,
(b) hranilnica,
(c) podružnica banke tretje države,
(d) podružnica banke države članice.«.
2. člen
3. člen sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(izračun letnega nadomestila)
(1) Višina skupnega letnega nadomestila vseh zavezan‑
cev iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa za posamezno leto
se izračuna na podlagi dejanskih stroškov nadzora v letu, za
katerega se zaračunava nadomestilo, ob upoštevanju deleža
pokrivanja teh stroškov, ki ga določi Banka Slovenije.
(2) Fiksni delež skupnega letnega nadomestila znaša
20%, variabilni pa 80%.
(3) Višina letnega nadomestila zavezanca za posamezno
leto je vsota fiksnega in variabilnega dela.
(4) Osnova za fiksni del letnega nadomestila posame‑
znega zavezanca se izračuna tako, da se znesek fiksnega
dela skupnega letnega nadomestila deli s številom vseh za‑
vezancev.
(5) Ob upoštevanju načela sorazmernosti obsega nadzo‑
ra znaša fiksni del letnega nadomestila zavezanca iz točke (d)
prvega odstavka 2. člena tega sklepa 15% osnove iz četrtega
odstavka tega člena.
(6) Fiksni del letnega nadomestila zavezanca iz točk (a)
do (c) prvega odstavka 2. člena tega sklepa se izračuna tako,
da se fiksni del skupnega letnega nadomestila, zmanjšan za
fiksni del, ki ga plačajo vsi zavezanci iz točke (d) prvega od‑
stavka 2. člena, deli s številom zavezancev iz točk (a) do (c)
prvega odstavka 2. člena tega sklepa.
(7) Osnova za variabilni del letnega nadomestila za‑
vezancev iz točke (d) prvega odstavka 2. člena tega sklepa
se izračuna glede na delež njihovih bilančnih vsot v bilančni
vsoti vseh zavezancev iz prvega odstavka 2. člena tega
sklepa. Pri tem se za izračun tega dela letnega nadomestila
za posamezno leto upošteva bilančna vsota, izračunana na
podlagi Navodil za izračun kazalnikov poslovanja bank in
hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07 in 21/09), na zadnji dan
predhodnega leta.
Variabilni del letnega nadomestila vseh zavezancev iz
točke (d) prvega odstavka 2. člena tega sklepa znaša 15%
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osnove iz prvega pododstavka tega odstavka in se med zave‑
zance razdeli po deležu v njihovi skupni bilančni vsoti.
(8) Variabilni del letnega nadomestila zavezanca iz točk
(a) do (c) prvega odstavka 2. člena tega sklepa se izračuna
tako, da se variabilni del skupnega letnega nadomestila,
zmanjšan za variabilni del, ki ga plačajo zavezanci iz točke
(d) prvega odstavka 2. člena tega sklepa, razdeli med zave‑
zance iz točk (a) do (c) prvega odstavka 2. člena tega sklepa
po deležih v skupni višini minimalnega kapitala iz 136. člena
oziroma drugega odstavka 248. člena ZBan‑1. Pri tem se za
izračun tega dela letnega nadomestila za posamezno leto
upošteva revidiran minimalni kapital po stanju na zadnji dan
predhodnega leta.
(9) V primeru statusnih sprememb iz 90. člena ZBan‑1
se letno nadomestilo za posamezno leto izračuna s smiselnim
upoštevanjem minimalnega kapitala po statusni spremembi
zavezanca.«
3. člen
4. člen sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(obvestilo zavezancu ob izdaji računa)
Banka Slovenije v rokih iz 225. člena ZBan‑1 izda račun
posameznemu zavezancu, ki mora vsebovati višino načrtova‑
nih oziroma dejanskih stroškov nadzora, višino skupnega letne‑
ga nadomestila in znesek, ki ga mora plačati zavezanec.«.

glasi:

4. člen
Prvi odstavek 12. člena sklepa se spremeni tako, da se

»(1) Dovoljenja banki v zvezi s sestavinami pri izračunu
kapitala banke so:
1. dovoljenje za preseganje predpisanih razmerij med
posameznimi sestavinami kapitala,
2. dovoljenje za zmanjšanje osnovnega kapitala,
3. dovoljenje za vključitev hibridnih instrumentov v te‑
meljni kapital,
4. dovoljenje za odpoklic ali izplačilo hibridnih instrumen‑
tov temeljnega kapitala,
5. dovoljenje za predčasni odkup hibridnega instrumenta
temeljnega kapitala,
6. dovoljenje za reodkup (buy‑back) hibridnega instru‑
menta temeljnega kapitala,
7. dovoljenje za vključitev hibridnih instrumentov v dodatni
kapital I,
8. dovoljenje za odpoklic ali izplačilo hibridnih instrumen‑
tov dodatnega kapitala I,
9. dovoljenje za predčasni odkup hibridnega instrumenta
dodatnega kapitala I,
10. dovoljenje za vključitev podrejenega dolga v dodatni
kapital I,
11. dovoljenje za izplačilo podrejenega dolga v dodatnem
kapitalu I in
12. dovoljenje za izplačilo podrejenega dolga v dodatnem
kapitalu II.«.
5. člen
V 3. Poglavju se za podpoglavjem 3.17. doda novo pod‑
poglavje 3.18., ki se glasi:
»3.18. Taksa za izdajo dovoljenja banki v zvezi z veliko
izpostavljenostjo.
21.a člen
(vrsta dovoljenja)
Taksa za izdajo dovoljenja banki za preseganje omeji‑
tve največje dopustne izpostavljenosti do institucij znaša 250
točk.«.
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6. člen
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2010.
Ljubljana, dne 30. novembra 2010
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

5038.

2. člen
V četrtem odstavku 4. člena ter v 11., 12. in 13. členu
sklepa se besedilo »v dveh mesecih« nadomesti z besedilom
»v enem mesecu«.
3. člen
V 5. členu sklepa se drugi stavek spremeni tako, da se
glasi: »Za stanje na dan 31. december banka predloži skupno
mesečno poročilo, ki vsebuje stanja na računih po opravljenih
zaključnih knjiženjih.«.
4. člen
V tretjem odstavku 25. člena sklepa se besedilo »v treh
mesecih« nadomesti z besedilom »v dveh mesecih«.
5. člen
V drugem odstavku 28. člena sklepa se besedilo »31. maj«
nadomesti z besedilom »30. april«.
V petem odstavku 28. člena sklepa se beseda »tretjega«
nadomesti z besedo »četrtega«.
6. člen
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2010.
Ljubljana, dne 30. novembra 2010
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

15209

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani
podlagi

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah
Sklepa o nadzoru bank in hranilnic
na konsolidirani podlagi
1. člen
V Sklepu o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani
podlagi (Uradni list RS, št. 135/06 in 104/07, v nadaljevanju
sklep) se na koncu točke (a) prvega odstavka 1. člena pred
podpičjem doda besedilo »ter pogoje za pridobitev dovoljenja
za izključitev posamezne osebe iz konsolidacije«.

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah
Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih
bank in hranilnic
1. člen
V tretjem in četrtem odstavku 4. člena ter naslovu in
prvem stavku 11. člena Sklepa o poslovnih knjigah in letnih
poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 119/07,
102/08 in 21/09; v nadaljevanju sklep) se pred besedilom »le‑
tne računovodske izkaze« v uporabljenem sklonu in v tretjem
odstavku 25. člena sklepa pred besedilom »letne konsolidirane
računovodske izkaze« vstavi beseda »nerevidirane« v ustre‑
znem sklonu.

Stran

Na podlagi 1. točke 129. člena Zakona o bančništvu (Ura‑
dni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09, 98/09 in 79/10) ter
prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet
Banke Slovenije

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank
in hranilnic

Na podlagi prvega in drugega odstavka 204. člena Za‑
kona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08,
19/09, 98/09 in 79/10) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
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2. člen
Za 1. členom sklepa se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
(Prenos direktiv EU)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije pre‑
naša Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejav‑
nosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str.
1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2010/16/EU z dne
9. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/48/ES Evropskega
parlamenta in Sveta glede izvzetja določene institucije iz podro‑
čja uporabe (UL L št. 60 z dne 10. marca 2010, str. 15).«.
3. člen
Drugi odstavek 15. člena sklepa se spremeni tako, da
se glasi:
»(2) Banka iz 3. člena tega sklepa mora izračunavati in
izpolnjevati kapitalske zahteve iz prvega odstavka tega člena
na konsolidirani podlagi, če so pogoji za to izpolnjeni na ravni
bančne skupine, ne glede na to, da banka na posamični pod‑
lagi ni zavezana k izračunavanju in izpolnjevanju posameznih
kapitalskih zahtev. Za izračun izpolnjevanja pogojev na ravni
bančne skupine se pri uporabi:
– tretjega odstavka 7. člena sklepa o tržnih tveganjih
skupna pozicija bančne skupine iz trgovalnih postavk izračuna
kot seštevek skupne pozicije za nadrejeno osebo ter skupnih
pozicij posameznih podrejenih oseb in
– 75. člena sklepa o tržnih tveganjih skupna neto pozicija
bančne skupine v tujih valutah izračuna kot seštevek skupne
neto pozicije za nadrejeno osebo ter skupnih neto pozicij po‑
sameznih podrejenih oseb.«.

glasi:

4. člen
Prvi odstavek 27. člena sklepa se spremeni tako, da se

»(1) Za namen nadzora na konsolidirani podlagi banka
iz 3. člena tega sklepa predloži Banki Slovenije nerevidirani
konsolidirani izkaz finančnega položaja in izkaz poslovnega
izida na dolgih shemah ter izkaz vseobsegajočega donosa na
predpisanih shemah, ki so priloge sklepa o poslovnih knjigah
(v nadaljevanju konsolidirani računovodski izkazi), sestavljene
na način in v obsegu iz 2. poglavja tega sklepa.«.
V četrtem odstavku 27. člena se
– v prvi alineji besedilo »do 31. marca« nadomesti z be‑
sedilom »do 28. februarja«,
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– v drugi in tretji alineji se številka »31« nadomesti s
številko »15« in
– v četrti alineji se številka »30« nadomesti s številko
»15«.
5. člen
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2010.
Ljubljana, dne 30. novembra 2010
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

5040.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o naložbah bank in hranilnic v kvalificirane
deleže v osebah nefinančnega sektorja

Na podlagi 8. točke 129. člena in 194. člena Zakona o
bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09,
98/09 in 79/10) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno bese‑
dilo) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah
Sklepa o naložbah bank in hranilnic
v kvalificirane deleže v osebah
nefinančnega sektorja
1. člen
V Sklepu o naložbah bank in hranilnic v kvalificirane dele‑
že v osebah nefinančnega sektorja (Uradni list RS, št. 135/06,
v nadaljevanju sklep) se na koncu točke (b) prvega odstavka
1. člena pred podpičjem doda besedilo »in pogoje za pridobitev
dovoljenja za preseganje omejitev«.
2. člen
Za 1. členom sklepa se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
(Prenos direktiv EU)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije pre‑
naša Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejav‑
nosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str.
1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2010/16/EU z dne
9. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/48/ES Evropskega
parlamenta in Sveta glede izvzetja določene institucije iz podro‑
čja uporabe (UL L št. 60 z dne 10. marca 2010, str. 15).«.
3. člen
V četrtem odstavku 7. člena sklepa se:
– v prvi alineji besedilo »do 31. marca« nadomesti z be‑
sedilom »do 28. februarja«,
– v drugi in tretji alineji se številka »31« nadomesti s
številko »15« in
– v četrti alineji se številka »30« nadomesti s številko
»15«.
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5041.

Sklep o spremembi Sklepa o izračunu kapitala
bank in hranilnic

Na podlagi 2. točke 129. člena in 194. člena Zakona o
bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09,
98/09 in 79/10), 81. člena Zakona o spremembah in dopolni‑
tvah Zakona o bančništvu – ZBan‑1E (Uradni list RS, št. 79/10)
ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Ura‑
dni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet
Banke Slovenije

SKLEP
o spremembi Sklepa o izračunu kapitala
bank in hranilnic
1. člen
V Sklepu o izračunu kapitala bank in hranilnic (Uradni list
RS, št. 85/10) se v prvem odstavku 7. člena, prvem odstavku
8. člena, prvem odstavku 16. člena, točki (b) tretjega odstav‑
ka in šestem odstavku 16. člena, prvem odstavku 21. člena,
26. členu, prvem odstavku 31. člena, 33. členu ter točki (a), (b)
in (c) petega odstavka 34. člena besedilo »5. člen« v upora‑
bljenem sklonu nadomesti z besedilom »6. člen« v ustreznem
sklonu.
2. člen
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2010.
Ljubljana, dne 30. novembra 2010
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

5042.

Sklep o spremembi Sklepa o izračunu
kapitalske zahteve za kreditno tveganje po
standardiziranem pristopu za banke
in hranilnice

Na podlagi druge alineje 4. točke 129. člena Zakona o
bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09,
98/09 in 79/10) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno bese‑
dilo) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembi Sklepa o izračunu kapitalske
zahteve za kreditno tveganje
po standardiziranem pristopu
za banke in hranilnice
1. člen
V Sklepu o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tve‑
ganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice
(Uradni list RS, št. 135/06, 104/07 in 85/10) se v 44. členu
datum »31. decembra 2012« nadomesti z datumom »31. de‑
cembra 2015«.

4. člen
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2010.

2. člen
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2010.

Ljubljana, dne 30. novembra 2010

Ljubljana, dne 30. novembra 2010

Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
5043.

Sprememba Poslovnika Državnotožilskega
sveta

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o držav‑
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – ZDT‑UPB5) je Držav‑
notožilski svet na 151. seji dne 29. 11. 2010 sprejel

SPREMEMBO POSLOVNIKA
Državnotožilskega sveta
1. člen
V Poslovniku Državnotožilskega sveta (Uradni list
RS, št. 34/03) se spremeni 13. člen tako, da se glasi:
»Članom Državnotožilskega sveta pripada za udeležbo
na sejah sejnina v isti višini, kot članom Sodnega sveta in
povračilo stroškov za udeležbo na sejah, ki jih nosi državno
tožilstvo, kjer državni tožilec opravlja svojo funkcijo.«
2. člen
Ta sprememba poslovnika začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. Dts 227/10
Ljubljana, dne 30. novembra 2010
Barbara Brezigar l.r.
Generalna državna tožilka RS

5044.

Pravilnik o spremembah Pravilnika
o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih
in infrastrukturnih programov

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno bese‑
dilo, 61/06 – ZDru‑1 in 112/07), 16. člena Sklepa o ustanovitvi
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 123/03) in po predhodnem soglasju ministra
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071‑3/2010/5 z
dne 8. 10. 2010, je Upravni odbor Javne agencije za razisko‑
valno dejavnost Republike Slovenije na 12. seji dne 27. 10.
2010 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o ocenjevanju
in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih
programov
1. člen
V Pravilniku o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in
infrastrukturnih programov (Uradni list RS, št. 23/08, 23/09 in
86/09) se 14., 15. in 15.a členi črtajo.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2010-3
Ljubljana, dne 27. oktobra 2010
EVA 2010-1647-0004
dr. Peter Venturini l.r.
predsednik Upravnega odbora ARRS

Št.
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15211

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o izračunu kapitalske zahteve za tržna
tveganja za borznoposredniške družbe

Na podlagi 194. člena Zakona o trgu finančnih instru‑
mentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr., 69/08, 40/09
in 88/10) v zvezi s 5. točko 129. člena Zakona o bančništvu
(Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09, 98/09 in 79/10)
Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja
za borznoposredniške družbe
1. člen
V Sklepu o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za
borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07 in 74/09) se
za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
(prenos direktiv EU)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prena
šata Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavno
sti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1) z
upoštevanimi spremembami do vključno Direktive 2008/24/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spre‑
membah Direktive 2006/48/ES o začetku opravljanja in opravljanju
dejavnosti kreditnih institucij glede Komisiji podeljenih izvedbenih
pooblastil (UL L št. 81 z dne 20. marca 2008, str. 38), v obsegu, v
kakršnem se uporabljata za borznoposredniške družbe, in Direk‑
tiva 2006/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija
2006 o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih
institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 201), spremenjena
z Direktivo Komisije 2009/27/ES z dne 7. aprila 2009 o spremembi
nekaterih prilog k Direktivi 2006/49/ES Evropskega parlamenta in
Sveta v zvezi s tehničnimi določbami glede upravljanja s tveganji
(UL L št. 94 z dne 8. aprila 2009, str. 97).«.
2. člen
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Kadar borznoposredniška družba varuje izpostavljenost
netrgovalne knjige s kreditnim izvedenim finančnim instrumentom
trgovalne knjige, se ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena
šteje, da izpostavljenost netrgovalne knjige za namen izračuna
kapitalskih zahtev ni varovana, razen če borznoposredniška druž‑
ba od tretje osebe, ki je primeren dajalec osebnih kreditnih zava‑
rovanj, skladno z 29. členom sklepa o kreditnih zavarovanjih, za
izpostavljenost iz netrgovalne knjige kupi kreditni izvedeni finančni
instrument, ki izpolnjuje zahteve iz 40. člena sklepa o kreditnih
zavarovanjih. Kadar borznoposredniška družba kupi zavarovanje
tretje osebe, ki je za namen izračuna kapitalskih zahtev priznano
kot varovanje za postavko netrgovalne knjige, se ne glede na drugi
stavek tretjega odstavka 45. člena tega sklepa za namen izračuna
kapitalskih zahtev v trgovalno knjigo ne vključi niti notranje varo‑
vanje s kreditnim izvedenim finančnim instrumentom niti zunanje
varovanje s kreditnim izvedenim finančnim instrumentom.«.
3. člen
Točka (b) 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(b) če je osnovni instrument lastniški finančni instrument:
– na hipotetične pozicije v posameznih lastniških finančnih
instrumentih, v košaricah delniških finančnih instrumentov ali v
delniških indeksih in/ali
– na hipotetične pozicije v netveganem dolžniškem instru‑
mentu,«.
4. člen
Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za stranko, ki prenese kreditno tveganje (''kupec zava‑
rovanja''), se pozicije določijo kot zrcalna slika pozicij prodajalca
zavarovanja, razen kreditnega zapisa (ki ne ustvari kratke pozicije
v obveznosti izdajatelja). Če v danem trenutku obstaja nakupna

Stran

15212 /

Št.

97 / 3. 12. 2010

opcija v kombinaciji s stopnjevanjem, se tak trenutek obravnava
kot zapadlost zavarovanja. V primeru kreditnih izvedenih finančnih
instrumentov na podlagi prvega neplačila in kreditnih izvedenih
finančnih instrumentov na podlagi n‑tega neplačila se uporabi
naslednji postopek:
a) Kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi prvega
neplačila:
če borznoposredniška družba pridobi kreditno zavarovanje
s kreditnim izvedenim finančnim instrumentom za več referenčnih
subjektov, ki predstavljajo osnovo za kreditni izvedeni finančni
instrument, pod pogojem, da neplačilo prvega izmed zavarova‑
nih referenčnih subjektov sproži plačilo na podlagi kreditnega
zavarovanja s kreditnim izvedenim finančnim instrumentom in
da z nastopom tega kreditnega dogodka pogodba za kreditni
izvedeni finančni instrument preneha veljati, lahko borznoposre‑
dniška družba izravna posebno pozicijsko tveganje referenčnega
subjekta, ki mu pripada najnižja utež za posebno pozicijsko tvega‑
nje med vsemi referenčnimi subjekti, v skladu s Tabelo 1 prvega
odstavka 28. člena tega sklepa,
b) Kreditni izvedeni finančni instrument na podlagi n‑tega
neplačila:
v primeru, da neplačilo n‑te izmed zavarovanih izpostavlje‑
nosti sproži plačilo na podlagi kreditnega zavarovanja s kreditnim
izvedenim finančnim instrumentom, borznoposredniška družba, ki
je kupec zavarovanja, lahko izravna posebno pozicijsko tveganje
samo, če je bilo zavarovanje s kreditnim izvedenim finančnim
instrumentom pridobljeno tudi za neplačila od 1 do n‑1, ali če je že
prišlo do števila neplačil n‑1. V takih primerih se uporabi metodolo‑
gija za kreditne izvedene finančne instrumente na podlagi prvega
neplačila, ustrezno prilagojena za produkte n‑tega neplačila.«.
5. člen
V Tabeli 1 prvega odstavka 28. člena se:
– pri kategoriji dolžniških finančnih instrumentov »2« v dru‑
gem stolpcu v četrtem odstavku besedilo »1 ali 2« nadomesti z
besedilom »1, 2 ali 3«;
– pri kategoriji dolžniških finančnih instrumentov »3« v dru‑
gem stolpcu v drugem odstavku besedilo »3 ali 4« nadomesti s
številko »4«.
6. člen
V 43. členu se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Borznoposredniška družba izračuna kapitalsko zahtevo za tve‑
ganje poravnave, če bi nepravočasna poravnava in iz nje izhajajo‑
ča razlika v ceni borznoposredniški družbi lahko povzročila izgubo,
in sicer tako, da to razliko pomnoži z ustrezno utežjo iz stolpca 2
Tabele 5 tega odstavka.«.
7. člen
Tretji odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če je kreditni izvedeni finančni instrument, ki je vključen
v trgovalno knjigo, sestavni del notranjega varovanja in je priznan
kot primerna oblika kreditnega zavarovanja v skladu s sklepom
o kreditnih zavarovanjih, se šteje, da CCR za pozicijo v tem
kreditnem izvedenem finančnem instrumentu ne obstaja. Druga
možnost je, da borznoposredniška družba za namene izračuna
kapitalske zahteve za CCR dosledno vključuje v izračun vse
kreditne izvedene finančne instrumente iz trgovalne knjige, ki so
sestavni del notranjega varovanja ali so bili kupljeni kot zavarova‑
nje izpostavljenosti za CCR, če je kreditno zavarovanje priznano
v skladu s sklepom o kreditnih zavarovanjih.«.
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8. člen
V prvem odstavku 65. člena se drugi stavek spremeni tako,
da se glasi: »Borznoposredniška družba mora izračune izjemnih
situacij primerjati z izračuni EPE in jih obravnavati v okviru procesa
ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (ICAAP).«.
9. člen
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2010.
Št. 00700-5/2010-8
Ljubljana, dne 29. novembra 2010
EVA 2010-1611-0191
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

5046.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina na geografskem
območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo
in na 1. ožjem območju Občine Šenčur

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08 in 22/10) ter soglasja sveta Javne agencije Republike
Slovenije za energijo št. 22‑2/2010‑17/ZP‑44, z dne 22. 11.
2010, družba DOMPLAN, d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj kot
izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na ge‑
ografskem območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na
1. ožjem območju Občine Šenčur, izdaja

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Mestne občine Kranj, Občine Naklo
in na 1. ožjem območju Občine Šenčur
1. člen
(1) S tem aktom se določa osnovna cena za distri‑
bucijo in omrežnina za uporabo distribucijskega omrežja
zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo
zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za
izvajanje meritev.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne
občine Kranj, Občine Naklo in za 1. ožje območje Obči‑
ne Šenčur, na katerih izvaja dejavnost sistemskega ope‑
raterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba
DOMPLAN, d.d..
2. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša 0,1366 EUR/m3.
3. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno
skupino na mesec znaša:

Tabela 1
Odjemna skupina
CDKi
CDK1
CDK2
CDK3
CDK4
CDK5
CDK6

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)
0‑200
201‑500
501‑1.500
1.501‑2.500
2.501‑4.500
4.501‑10.000

Fiksni del
Pavšal (EUR/me‑
sec)
2,0865
2,0865
4,1729
6,9550
12,5188
26,4287

Cena moči
(EUR/kW)

0,0000

Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))/leto)

Variabilni
del
Cena porabe
(EUR/Sm3)
0,1524
0,1524
0,1524
0,1524
0,1252
0,1252
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Št.

Odjemna skupina
CDKi
CDK7
CDK8
CDK9
CDK10
CDK11
CDK12
CDK13
CDK14
CDK15

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)
10.001‑30.000
30.001‑70.000
70.001‑100.000
100.001‑200.000
200.001‑600.000
600.001‑1.000.000
1.000.001‑5.000.000
5.000.000‑15.000.000
Nad 15.000.000

Fiksni del
Pavšal (EUR/me‑
sec)
79,2856
184,9999
264,2854

4. člen
(1) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski
operater lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje, umerja in v
skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilnih naprav
(VL) znaša 2,0573 EUR/mesec.
(2) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski
operater ni lastnik merilnih naprav ter jih ne vzdržuje in ne
umerja (VN) znaša 0,6385 EUR/mesec.
(3) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski
operater ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (Vu)
znaša 1,2769 EUR/mesec.
5. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi`) se
izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
6. člen
Cene v tem aktu ne vsebujejo davka na dodano vre‑
dnost.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o dolo‑
čitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na
geografskem območju Mestne občine Kranj in Občine Naklo
(Uradni list RS, št. 35/07).
8. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. OMR-01/36-2010
Kranj, dne 27. oktobra 2010
EVA 2010-2111-0120
DOMPLAN, d.d.
Direktorica
Vera Zevnik l.r.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
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Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih
znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega
ocenjevalca vrednosti nepremičnin

Na podlagi četrte alineje prvega odstavka 16. člena
Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) in 4. točke
19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni
list RS, št. 14/09) ter v skladu s soglasjem Agencije za javni
nadzor nad revidiranjem št. 10.00‑43/2010 z dne 22. 11. 2010
je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji seji
dne 25. 11. 2010 sprejel

Cena moči
Cena zmogljivosti
(EUR/kW)
((EUR/(Sm3/dan))/leto)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
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Variabilni
del
Cena porabe
(EUR/Sm3)
0,1252
0,1252
0,1252
0,1252
0,1252
0,1127
0,1085
0,0882
0,0709

PRAVILNIK
o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih
za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca
vrednosti nepremičnin
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in ureja način opravljanja iz‑
pitov za pridobitev potrdil o strokovnih znanjih za opravljanje
nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.
2. člen
K izobraževanju za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih
za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti ne‑
premičnin se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje tele pogoje:
1. da je zaključil najmanj študijski program druge stopnje
po zakonu, ki ureja visoko šolstvo, oziroma ima najmanj tej
stopnji enakovredno izobrazbo,
2. da ima najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju,
ki zahteva strokovno znanje, potrebno za ocenjevanje vrednosti
nepremičnin,
3. da ima visoko raven aktivnega znanja slovenščine,
4. da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje
zoper premoženje oziroma gospodarstvo in kazen še ni bila
izbrisana iz kazenske evidence.
3. člen
(1) Strokovni izpit za pridobitev potrdila o strokovnih zna‑
njih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
nepremičnin je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu kandidat
opravlja teoretični in praktični izpit iz posameznih predmetov, v
drugem pa predstavi in zagovarja zaključno delo.
(2) V prvem delu se preizkusijo kandidatova znanja iz
– računovodenja in davkov,
– osnovnih pravnih znanj,
– gospodarskih pogodb in civilnega prava,
– finančne matematike in statističnih metod,
– osnov poslovnih financ,
– standardov ocenjevanja vrednosti,
– načinov in metod ocenjevanja vrednosti nepremičnin,
– ocenjevanja vrednosti zemljišč, specialnih nepremičnin
in analize najgospodarnejše uporabe ter
– poročanja o oceni vrednosti.
(3) Naziv in vsebina posameznega predmeta ter nosilec
predmeta so določeni v predmetniku, ki je priloga tega pravil‑
nika.
4. člen
(1) Kandidat je lahko oproščen opravljanja izpita iz (dela)
predmeta na podlagi izpita, ki ga je opravil na izobraževanju pri
Inštitutu ali pri Ameriškem združenju ocenjevalcev (American
Society of Appraisers), če njegova vsebina ustreza predmetni‑
ku iz tega pravilnika.
(2) Strokovni svet določi, kateri izpiti iz izobraževalnih
programov v okviru Inštituta ustrezajo posameznemu predmetu
oziroma delu predmeta iz prejšnjega člena tega pravilnika.
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(3) Strokovni svet odloči, ali izpit, ki ga je kandidat opravil
pri Ameriškem združenju ocenjevalcev, ustreza posameznemu
predmetu oziroma delu predmeta iz prejšnjega člena tega pra‑
vilnika.
(4) Kandidat je lahko oproščen izpita iz (dela) predmeta
na podlagi izpitov iz prvega odstavka tega člena, če ob vpisu v
izobraževanje vloži pisno zahtevo za oprostitev. Inštitut kandidata
o oprostitvi pisno obvesti.
(5) Kandidat ne more biti oproščen izdelave in zagovora
zaključnega dela.

pridobitvi strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega
ocenjevalca vrednosti nepremičnin.

5. člen
(1) Za opravljanje izpitov ima kandidat na voljo vsaj dva
izpitna roka na leto, in sicer spomladi (praviloma maja in junija)
in jeseni (praviloma oktobra in novembra).
(2) Kandidat se mora prijaviti k izpitu najmanj mesec dni
pred dnevom izpita.
(3) Kandidatu se za vsako ponavljanje izpita zaračuna
pristojbina za opravljanje izpita po veljavnem ceniku.
(4) Kandidatu, ki na določen dan ne opravlja izpita in svo‑
jega izostanka ne opraviči pisno vsaj tri dni pred tem dnevom,
se zaračuna pristojbina za opravljanje izpita.

10. člen
Kandidati, vpisani v izobraževanje na podlagi Pravilnika
o pridobitvi strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenih
ocenjevalcev, sprejetega 5. novembra 2002, morajo izpite iz pr‑
vega dela izobraževanja po starem pravilniku uspešno opraviti
najkasneje do konca leta 2013.

6. člen
Strokovni svet imenuje najmanj za štiri leta člane izpitne
komisije. Izmed članov izpitne komisije imenuje Strokovni svet
tričlansko komisijo za preverjanje izpolnjevanja pogojev za
vpis v izobraževanje. Izmed članov izpitne komisije se sproti
imenujejo tudi predsednik in dva člana komisije za zagovor
zaključnega dela.
7. člen
(1) Kandidat lahko na izpitu iz posameznega predmeta
dobi oceno
– uspešno ali
– neuspešno.
(2) Kandidat opravi izpit, če dobi oceno uspešno.
(3) Kandidat dobi pri izpitu oceno uspešno, če zbere vsaj
51% možnih točk.
(4) Kandidat mora izpite iz prvega dela opraviti najkasneje
v treh letih po vpisu v izobraževanje.
(5) Po opravljenih izpitih mora kandidat izdelati zaključno
delo in opraviti zagovor, in sicer najkasneje v dveh letih po
opravljenem zadnjem izpitu.
(6) Zaključno delo za pridobitev potrdila o strokovnih zna‑
njih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
nepremičnin mora predstavljati poročilo o ocenjevanju vrednosti
konkretne nepremičnine, pripravljeno v skladu z mednarodnimi
standardi ocenjevanja vrednosti in Hierarhijo pravil ocenjevanja
vrednosti. Kandidat zagovarja zaključno delo, ko je dobil oceno
uspešno pri vseh izpitih v okviru prvega dela izobraževanja.
Zagovarja ga pred tričlansko komisijo.
(7) Zagovor zaključnega dela traja do 60 minut. V njem
kandidat najprej na kratko predstavi ugotovitve zaključnega
dela, nato pa odgovarja na vprašanja članov izpitne komisije. Ti
mu lahko postavljajo vprašanja iz vseh predmetov iz izobraže‑
valnega programa in v zvezi z njegovim zaključnim delom.
(8) Če kandidat zagovora zaključnega dela ne opravi uspe‑
šno, lahko zaključno delo popravi in ga najkasneje v 6 mesecih
po neuspešnem zagovoru še enkrat zagovarja. Ponovni zagovor
zaključnega dela se kandidatu zaračuna po veljavnem ceniku.
(9) Če kandidat zaključnega dela trikrat ne opravi uspe‑
šno, mora izbrati novo temo zaključnega dela, zaključno delo
na novo izdelati in ga zagovarjati po enem letu od neuspešnega
zagovora.
8. člen
Inštitut izda kandidatu, ki uspešno opravi izpite v okviru
izobraževanja za pridobitev strokovnega znanja za opravljanje
nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin iz pr‑
vega dela izobraževanja in zagovor zaključnega dela, potrdilo o

9. člen
(1) Inštitut organizira izobraževanje za pridobitev stro‑
kovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca
vrednosti nepremičnin, če je v izobraževanje vpisanih najmanj
15 kandidatov.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora biti
izobraževanje organizirano vsako drugo leto.

11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika za izobraževanje za
pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega
ocenjevalca vrednosti nepremičnin preneha veljati Pravilnik o
pridobitvi strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenih
ocenjevalcev vrednosti, ki ga je sprejel Strokovni svet Inštituta
za revizijo na svoji seji 5. novembra 2002.
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju.
Št. 20/2010
Ljubljana, dne 25. novembra 2010
dr. Ivan Turk l.r.
Predsednik strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

5048.

Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih
znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega
ocenjevalca vrednosti strojev in opreme

Na podlagi četrte alineje prvega odstavka 16. člena
Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) in 4. točke
19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni
list RS, št. 14/09) ter v skladu s soglasjem Agencije za javni
nadzor nad revidiranjem št. 10.00‑44/2010 z dne 22. 11. 2010
je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji seji
dne 25. 11. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih
za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca
vrednosti strojev in opreme
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in ureja način opravljanja izpi‑
tov za pridobitev potrdil o strokovnih znanjih za opravljanje na‑
log pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme.
2. člen
K izobraževanju za pridobitev potrdila o strokovnih zna‑
njih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
strojev in opreme se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje tele
pogoje:
1. da je zaključil najmanj študijski program druge stopnje
po zakonu, ki ureja visoko šolstvo, oziroma ima najmanj tej
stopnji enakovredno izobrazbo,
2. da ima najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju,
ki zahteva strokovno znanje, potrebno za ocenjevanje vrednosti
strojev in opreme,
3. da ima visoko raven aktivnega znanja slovenščine,
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4. da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje
zoper premoženje oziroma gospodarstvo in kazen še ni bila
izbrisana iz kazenske evidence.
3. člen
(1) Strokovni izpit za pridobitev potrdila o strokovnih zna‑
njih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
strojev in opreme je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu kan‑
didat opravlja teoretični in praktični izpit iz posameznih predme‑
tov, v drugem pa predstavi in zagovarja zaključno delo.
(2) V prvem delu se preizkusijo kandidatova znanja iz
– računovodenja in davkov,
– osnovnih pravnih znanj,
– gospodarskih pogodb in civilnega prava,
– finančne matematike in statističnih metod,
– osnov poslovnih financ,
– standardov ocenjevanja vrednosti,
– osnov ocenjevanja vrednosti strojev in opreme,
– načinov in metod ocenjevanja vrednosti premičnin ter
– poročanja o oceni vrednosti.
(3) Naziv in vsebina posameznega predmeta ter nosilec
predmeta so določeni v predmetniku, ki je priloga tega pravil‑
nika.
4. člen
(1) Kandidat je lahko oproščen opravljanja izpita iz (dela)
predmeta na podlagi izpita, ki ga je opravil na izobraževanju pri
Inštitutu ali pri Ameriškem združenju ocenjevalcev (American
Society of Appraisers), če njegova vsebina ustreza predmetni‑
ku iz tega pravilnika.
(2) Strokovni svet določi, kateri izpiti iz izobraževalnih
programov v okviru Inštituta ustrezajo posameznemu predmetu
oziroma delu predmeta iz prejšnjega člena tega pravilnika.
(3) Strokovni svet odloči, ali izpit, ki ga je kandidat opravil
pri Ameriškem združenju ocenjevalcev, ustreza posameznemu
predmetu oziroma delu predmeta iz prejšnjega člena tega
pravilnika.
(4) Kandidat je lahko oproščen izpita iz (dela) predmeta
na podlagi izpitov iz prvega odstavka tega člena, če ob vpisu v
izobraževanje vloži pisno zahtevo za oprostitev. Inštitut kandi‑
data o oprostitvi pisno obvesti.
(5) Kandidat ne more biti oproščen izdelave in zagovora
zaključnega dela.
5. člen
(1) Za opravljanje izpitov ima kandidat na voljo vsaj dva
izpitna roka na leto, in sicer spomladi (praviloma maja in junija)
in jeseni (praviloma oktobra in novembra).
(2) Kandidat se mora prijaviti k izpitu najmanj mesec dni
pred dnevom izpita.
(3) Kandidatu se za vsako ponavljanje izpita zaračuna
pristojbina za opravljanje izpita po veljavnem ceniku.
(4) Kandidatu, ki na določen dan ne opravlja izpita in svo‑
jega izostanka ne opraviči pisno vsaj tri dni pred tem dnevom,
se zaračuna pristojbina za opravljanje izpita.
6. člen
Strokovni svet imenuje najmanj za štiri leta člane izpitne
komisije. Izmed članov izpitne komisije imenuje Strokovni svet
tričlansko komisijo za preverjanje izpolnjevanja pogojev za
vpis v izobraževanje. Izmed članov izpitne komisije se sproti
imenujejo tudi predsednik in dva člana komisije za zagovor
zaključnega dela.
7. člen
(1) Kandidat lahko na izpitu iz posameznega predmeta
dobi oceno
– uspešno ali
– neuspešno.
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(2) Kandidat opravi izpit, če dobi oceno uspešno.
(3) Kandidat dobi pri izpitu oceno uspešno, če zbere vsaj
51% možnih točk.
(4) Kandidat mora izpite iz prvega dela opraviti najkasneje
v treh letih po vpisu v izobraževanje.
(5) Po opravljenih izpitih mora kandidat izdelati zaključno
delo in opraviti zagovor, in sicer najkasneje v dveh letih po
opravljenem zadnjem izpitu.
(6) Zaključno delo za pridobitev potrdila o strokovnih zna‑
njih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
strojev in opreme mora predstavljati poročilo o ocenjevanju
vrednosti konkretne premičnine, pripravljeno v skladu z med‑
narodnimi standardi ocenjevanja vrednosti in Hierarhijo pravil
ocenjevanja vrednosti. Kandidat zagovarja zaključno delo, ko
je dobil oceno uspešno pri vseh izpitih v okviru prvega dela
izobraževanja. Zagovarja ga pred tričlansko komisijo.
(7) Zagovor zaključnega dela traja do 60 minut. V njem
kandidat najprej na kratko predstavi ugotovitve zaključnega
dela, nato pa odgovarja na vprašanja članov izpitne komisije. Ti
mu lahko postavljajo vprašanja iz vseh predmetov iz izobraže‑
valnega programa in v zvezi z njegovim zaključnim delom.
(8) Če kandidat zagovora zaključnega dela ne opravi
uspešno, lahko zaključno delo popravi in ga najkasneje v
6 mesecih po neuspešnem zagovoru še enkrat zagovarja.
Ponovni zagovor zaključnega dela se kandidatu zaračuna po
veljavnem ceniku.
(9) Če kandidat zaključnega dela trikrat ne opravi uspe‑
šno, mora izbrati novo temo zaključnega dela, zaključno delo
na novo izdelati in ga zagovarjati po enem letu od neuspešnega
zagovora.
8. člen
Inštitut izda kandidatu, ki uspešno opravi izpite v okviru
izobraževanja za pridobitev strokovnega znanja za opravljanje
nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme
iz prvega dela izobraževanja in zagovor zaključnega dela,
potrdilo o pridobitvi strokovnih znanj za opravljanje nalog poo‑
blaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme.
9. člen
(1) Inštitut organizira izobraževanje za pridobitev stro‑
kovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca
vrednosti strojev in opreme, če je v izobraževanje vpisanih
najmanj 15 kandidatov.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora biti
izobraževanje organizirano vsako drugo leto.
10. člen
Kandidati, vpisani v izobraževanje na podlagi Pravilnika
o pridobitvi strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenih
ocenjevalcev, sprejetega 5. novembra 2002, morajo izpite iz pr‑
vega dela izobraževanja po starem pravilniku uspešno opraviti
najkasneje do konca leta 2013.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika za izobraževanje za
pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblašče‑
nega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme preneha veljati
Pravilnik o pridobitvi strokovnih znanj za opravljanje nalog
pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki ga je sprejel Strokovni
svet Inštituta za revizijo na svoji seji 5. novembra 2002.
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju.
Št. 21/2010
Ljubljana, dne 25. novembra 2010
dr. Ivan Turk l.r.
Predsednik strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
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OBČINE
BREZOVICA
5049.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
urejanja z oznako urejanja VS 10/6.5C – del

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09) in 30. člena
Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je župan
Občine Brezovica dne 22. 11. 2010 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje urejanja
z oznako urejanja VS 10/6.5C – del
1. člen
Predmet izdelave občinskega podrobnega prostorskega
načrta – ureditveno območje z oznako urejanja VS 10/6.5C – del
(v nadaljevanju: OPPN) je predvidena gradnja telovadnice in
fitnesa (klasifikacijska oznaka CC-SI 12650) ter ureditev zelenih,
prometnih, infrastrukturnih in drugih utrjenih površin v skupni
rabi. V okviru toleranc OPPN je v predvideni stavbi dopustno
urediti tudi prostore za opravljanje drugih poslovnih dejavnosti, ki
so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
2. člen
Ureditveno območje OPPN zajema del območja urejanja
VS 10/6.5C Brezovica, in sicer zemljišča s parcelnimi številkami
607/23, 636/4, 704/1, 704/2, 704/3, 704/5, vsa k.o. Brezovica.
Vplivno območje OPPN bo v času gradnje zajemalo:
– vsa zemljišča znotraj ureditvenega območja (zemljišča s
parcelnimi številkami 607/23, 636/4, 704/1, 704/2, 704/3, 704/5,
vsa k.o. Brezovica),
– zemljišča izven ureditvenega območja (zemljišči parcel‑
na številka 704/8, 704/3, obe k.o. Brezovica), kjer se izvedejo
komunalni priključki, dovozne poti,
– zemljišča izven ureditvenega območja (zemljišča parcel‑
na številka 607/38, 705, 607/66, 607/0, 607/79, 701/1, 701/3,
vsa k.o. Brezovica), kjer se izvajajo struge odprtega kanala ter
ureditev dostopne poti do gradbišča.
3. člen
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN), se pridobi s pre‑
veritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag in izborom
najustreznejše variante.
4. člen
Občinski podrobni prostorski načrt se okvirno izdela do
marca 2011 po postopku kot sledi:
A. Začetek – sklep o pripravi OPPN – november 2010
B. Priprava osnutka OPPN – november 2010
C. Smernice nosilcev urejanja prostora – december 2010
– odločitev o celoviti presoji vplivov na okolje (če je po‑
trebna)
D. Priprava dopolnjenega osnutka OPPN – januar 2011
– priprava okoljskega poročila (če je potrebna)
– posredovanje okoljskega poročila Ministrstvu pristojne‑
ga za varstvo okolja
E. Sodelovanje javnosti – januar 2011
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN
– javna razgrnitev okoljskega poročila (če je potrebna)
– javna obravnava
F. Priprava predloga OPPN – februar 2011
– preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni
osnutek OPPN, priprava stališč do pripomb

G. Mnenja nosilcev urejanja prostora – marec 2011
– opredelitev nosilcev urejanja prostora o sprejemljivosti
vplivov OPPN na okolje s stališča svoje pristojnosti (če je
potrebna)
H. Sprejem predloga OPPN – marec 2011
– sprejem usklajenega predloga OPPN na občinskem
svetu.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za pripravo
občinskega podrobnega prostorskega načrta v roku 30 dni, so:
A. Zavod za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva
cesta 10, 1000 Ljubljana,
B. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
C. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Sektor za vodno območje Donave, Einspielerjeva 6, 1000
Ljubljana,
D. Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana, Slovenska 58, 1000
Ljubljana,
E. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana,
F. JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90,
1000 Ljubljana,
G. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše‑
vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
H. Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica
(za področje lokalnih cest),
I. Drugi nosilci urejanja prostora, kolikor bi se v postopku
priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta izkazalo,
da so njihove smernice potrebne.
6. člen
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sek‑
tor za CPVO, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, bo pozvano
k podaji odločbe o potrebi izvedbe celovite presoje vplivov na
okolje, za kar ima 60 dnevni rok.
7. člen
Izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta in
strokovnih podlag krije Občina Brezovica, Tržaška cesta 390,
1351 Brezovica.
8. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 331/2010-SI
Brezovica, dne 22. novembra 2010
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

BREŽICE
5050.

Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu
članu Občinskega sveta Občine Brežice

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08),
prvega odstavka 37.a člena in prvega odstavka 37.b člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10) Občinska volilna
komisija izdaja
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Št.

SKLEP
o potrditvi mandata nadomestnemu članu
Občinskega sveta Občine Brežice

72

1.
Mandat izvoljenega člana Občinskega sveta Občine Bre‑
žice, Ivana Molana, preide na naslednjega kandidata v 3. volilni
enoti iz liste SDS – Slovenska demokratska stranka, Bojana
Kosa, Globoko 51, 8254 Globoko.

73

74

Predsednik
Občinske volilne komisije
Aleksander Zupančič l.r.

GORJE

71

Proračun
2010 –
rebalans II

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.690.019

DAVČNI PRIHODKI

2.224.250

700 Davki na dohodek in dobiček

1.908.232

703 Davki na premoženje

196.208

704 Domači davki na blago in storitve

119.810

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

465.769

0

712 Globe in druge denarne kazni

2.250
0
369.661

0

TRANSFERNI PRIHODKI

233.471

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

221.471

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

12.000
0
0
910.060

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

122.438

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
43

3.125.221

19.465
750.247
2.160
15.750
1.120.803
79.180
691.915
90.398
259.310

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

886.513

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

886.513

INVESTICIJSKI TRANSFERI

207.845

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

56.379
151.467

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

11.895

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

11.895

91.858
2.000

714 Drugi nedavčni prihodki

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

TEKOČI ODHODKI

0

711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

PREJETE DONACIJE

40

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 2.923.490

NEDAVČNI PRIHODKI

0

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

706 Drugi davki

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

410 Subvencije

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Gorje za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 106/09 in 49/10) se drugi odstavek 2. člena spre‑
meni, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:

70

721 Prihodki od prodaje zalog

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

41

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Gorje za leto 2010 –
rebalans II

I.

0

II.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB in 76/08), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in
109/08) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS,
št. 03/07) je Občinski svet Občine Gorje na 2. redni seji dne
25. 11. 2010 sprejel

Skupina/Podskupina kontov/
Konto/Podkonto

0

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Gorje za leto 2010 –
rebalans II

15217

KAPITALSKI PRIHODKI

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
78

A.

Stran

731 Prejete donacije iz tujine

Št. 041-1/2010
Brežice, dne 5. novembra 2010

5051.

97 / 3. 12. 2010 /

V.

–201.731

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

11.895

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

0

Stran
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44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI.

C.

Št.
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PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

Uradni list Republike Slovenije

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

18.450

55

ODPLAČILO DOLGA

18.450

550 Odplačilo domačega dolga

18.450

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–18.450

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

201.731

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2009

208.286

–208.286

208.286
«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010
dalje.
Št. 013-10/2010-3
Gorje, dne 25. novembra 2010
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

IG
5052.

Št. 450-00/047/2005
Ig, dne 24. novembra 2010
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

KAMNIK

11.895

RAČUN FINANCIRANJA

9009 Splošni sklad za drugo

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter
7. in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06,
124/07 in 18/08) ter sklepa 6. redne seje Občinskega sveta
Občine Ig z dne 17. 4. 2007 izdaja župan Občine Ig

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra

5053.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč na območju občinskega podrobnega
prostorskega načrta B11 TITAN – SVIT

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostor‑
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe
o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list
RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega
prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 14. člena Statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine
Kamnik na 28. redni seji dne 2. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
na območju občinskega podrobnega
prostorskega načrta B11 TITAN – SVIT
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavb‑
nih zemljišč za območje OPPN B11 Titan – Svit.
(2) Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
a) Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
b) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastruk‑
ture,
c) Podlage za odmero komunalnega prispevka.
(3) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odme‑
ro komunalnega prispevka na območju OPPN B11 Titan – Svit, ki
ga plačujejo zavezanci za plačilo komunalnega prispevka.
(4) Stroški opremljanja zemljišč s komunalno infrastruktu‑
ro se določajo na podlagi tega odloka.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
2. člen
(obračunsko območje)
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč iz 1. člena tega
odloka je izdelan za območje, ki se ureja z Odlokom o občin‑
skem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan – Svit.
(2) Program obravnava dve obračunski območji za vsako
fazo izgradnje infrastrukture posebej. Komunalni prispevek se
tudi zaračuna za vsako obračunsko območje posebej.

1. člen
Na nepremičnini parc. št. 1349/7 – pot v izmeri 280 m2
z.k.v. št. 805, k.o. 1712 – Zapotok, se ukine javno dobro.

III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

2. člen
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti zna‑
čaj javnega dobra in postane last Občine Ig.

(infrastruktura)

3. člen
(1) Za izračun komunalnega prispevka je evidentirana in‑
frastruktura, ki je predvidena za izgradnjo oziroma rekonstruk‑
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cijo. Upoštevana je naslednja infrastruktura oziroma posegi v
infrastrukturo:
– prometna infrastruktura: izgradnja javne ceste znotraj
območja,
– plinovodno omrežje,
– vodovodno in hidrantno omrežje,
– fekalna kanalizacija,
– meteorna kanalizacija,
– telekomunikacijsko in kabelsko komunikacijsko omrežje,
– elektroenergetsko omrežje,
– zunanja ureditev javnih površin na območju.
(2) S plačilom komunalnega prispevka za infrastrukturo
iz prejšnjega odstavka, se zavezancem prizna plačilo stroškov
uporabe obstoječih infrastrukturnih omrežij.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(vrednost infrastrukture in projektne dokumentacije)
(1) Vrednost infrastrukture in projektne dokumentacije za
izračun komunalnega prispevka je vsota predvidenih stroškov
izgradnje komunalne infrastrukture iz idejnih zasnov, stroškov
izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter stroškov
nadzora. Vrednost infrastrukture, projektne dokumentacije in
nadzora je po posameznih vrstah infrastrukture naslednja:
Tura
Ceste 1. faza
Ceste 2. faza
Ceste zemljišča 1. faza
Ceste zemljišča 2. faza
Pločniki 1. faza
Pločnik 2. faza
Pločniki zemljišča 1. faza
Pločniki zemljišča 2. faza
Vodovod 1. faza
Vodovod 2. faza
Fekalna kanalizacija 1. faza
Fekalna kanalizacija 2. faza

Dolžina /
Enota
površina/%
mere
11.500,00
m2
4.700,00
m2
11.500,00
m2
4.700,00
m2
1.500,00
m2
600,00
m2
1.500,00
m2
600,00
m2
1.000,00
m
300,00
m
2.600,00
m

Znesek
575.000,00
235.000,00
575.000,00
235.000,00
60.000,00
24.000,00
75.000,00
30.000,00
120.000,00
36.000,00
442.587,00

500,00

m

85.945,00

Meteorna kanalizacija 1. faza

1.800,00

m

333.532,00

Meteorna kanalizacija 2. faza

300,00

m

45.000,00

Telekomunikacije 1. faza

1.800,00

m

162.044,00

Telekomunikacije 2. faza

300,00

m

27.084,00

2.000,00
1.200,00
400,00
300,00
1,00

m
m
m
m
-

60.000,00
36.000,00
48.000,00
36.000,00
600.000,00

Nizkonapetostni vodi 1. faza
Nizkonapetostni vodi 2. faza
Plinovod 1. faza
Plinovod 2. faza
Nadomestitveni stroški 2. faza
Povračilo investicije v telekomunika‑
cijsko omrežje 1. faza
Povračilo investicije v telekomunika‑
cijsko omrežje 2. faza
Povračilo investicije v električno
omrežje (TP in NN vodi) 1. faza
Povračilo investicije v električno
omrežje (TP in NN vodi) 2. faza

Vir
Ocena Chronos, cena 50EUR/m2
Ocena Chronos, cena 50EUR/m2
Ocena Chronos, cena 50EUR/m2
Ocena Chronos, cena 50EUR/m2
Ocena Chronos, cena 40EUR/m2
Ocena Chronos, cena 40EUR/m2
Ocena Chronos, cena 50EUR/m2
Ocena Chronos, cena 50EUR/m2
Ocena Chronos Cena 120EUR/m
Ocena Chronos Cena 120EUR/m
Ocena Chronos Cena 150EUR/m + jaški na 25 m
po 500 EUR
Ocena Chronos Cena 150EUR/m + jaški na 25 m
po 500 EUR
Ocena Chronos Cena 150EUR/m + jaški na 25 m
po 500 EUR
Ocena Chronos Cena 150EUR/m + jaški na 25 m
po 500 EUR
Ocena Chronos Cena 80EUR/m + jaški na 30 m
po 300 EUR
Ocena Chronos Cena 80EUR/m + jaški na 30 m
po 300 EUR
Ocena Chronos Cena 30EUR/m
Ocena Chronos Cena 30EUR/m
Ocena Chronos Cena 120EUR/m
Ocena Chronos Cena 120EUR/m
Ocena Chronos – Občina

SKUPAJ brez povračil 3.841.192,00
1.800,00
m
162.044,00 Ocena Chronos Cena 80EUR/m + jaški na 30 m
po 300 EUR
300,00
m
27.084,00 Ocena Chronos Cena 80EUR/m + jaški na 30 m
po 300 EUR
2.000,00
m
60.000,00 Ocena Chronos Cena 30EUR/m
1.200,00

m

36.000,00 Ocena Chronos Cena 30EUR/m
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Tura
Povračilo investicije v plinovodno
omrežje 1. faza
Povračilo investicije v plinovodno
omrežje 2. faza
Sofinanciranje občine 1. faza
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Dolžina /
Enota
površina/%
mere
400,00
m
300,00

m

15%

-

Znesek

Vir

48.000,00 Ocena Chronos Cena 120EUR/m
36.000,00 Ocena Chronos Cena 120EUR/m
278.092,67

SKUPAJ povračila
647.220,00
SKUPAJ osnova za komunalni prispevek 1. faza 1.853.951,00
SKUPAJ osnova za komunalni prispevek 2. faza 1.290.945,00
Vsi stroški skupaj 3.144.896,00
(2) V oceno vrednosti infrastrukture niso vključeni stro‑
ški morebitna rušitev obstoječih objektov in morebitnih re‑
konstrukcij teh objektov na območju, kjer je načrtovana javna
infrastruktura.

Infrastruktura Rok izgradnje
1. faza

31. 12. 2012

P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9,
Pp4, Pp5, Pp6, Ps1, S1, S2,
Z2, Z4, Z5

2. faza

31. 12. 2015

O1, O2, P1, P2, Pp1, Pp2

5. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma
na neto tlorisno površino objektov)
(1) Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se
obračunske stroške preračuna na merske enote, tj. na površi‑
no stavbnega zemljišča in parcele in na neto tlorisno površino
objektov.
(2) Celotno območje OPPN je razdeljeno na dve obračun‑
ski območji, ki sta enaki fazam izgradnje.
Obračunsko
Obseg obračunskega območja
območje
1. faza
P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, Pp4, Pp5, Pp6,
Ps1, S1, S2, Z2, Z4, Z5
2. faza
O1, O2, P1, P2, Pp1, Pp2
Površine obračunskih območij so naslednje:
Faza 1.
Faza 2.
Stavbnih zemljišč
22.388,00
16.037,00
NTP
20.112,00
14.832,00
(3) Za vse stavbe na območju se komunalni prispevek
obračuna v celoti.
(4) Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega ze‑
mljišča (Cpi) in neto tlorisne površine objekta (Cti) je nasle‑
dnja:
Za prvo obračunsko območje (faza 1):
Cena na enoto
Cpi1 [€/m2 stavbnih zemljišč]
Cti1 [€/m2 neto tloris. površ. objekta]
Za drugo obračunsko območje (faza 2):

€/m2
82,81
92,18

Cena na enoto
€/m2
Cpi2 [€/m2 stavbnih zemljišč]
80,50
Cti2 [€/m2 neto tloris. površ. objekta]
87,04
(5) Za obračun komunalnega prispevka v skladu z 11. čle‑
nom tega odloka se uporabijo faktorji Cpi in Cti iz zgornjih tabel,
faktorja deleža parcele in neto tlorisne površine Dpi in Dti sta
oba 0,5 (Dp + Dt = 1).
(6) Izračun faktorjev iz prejšnjega odstavka je bil izdelan
ob predpostavki, da se gradi le na še nepozidanih stavbnih
zemljiščih.
6. člen
(osnova za revalorizacijo komunalnega prispevka)
Cene v tem odloku veljajo na dan 1. 10. 2009.
7. člen
(predvideni terminski plan realizacije)
(1) Izgradnja infrastrukture je predvidena v naslednjih
terminih:

Priključeni objekti
v funkcionalnih enotah

(2) Ne glede na terminski načrt iz prejšnjega odstavka
se lahko objekti O1, O2, P1, P2, Pp1 in Pp2 priključijo tudi na
infrastrukturo, zgrajeno v 1. fazi, če to lahko zagotovijo s pri‑
ključki, ki potekajo po njihovih zemljiščih oziroma za priključke
pridobijo ustrezne služnosti vendar po cenah za 1. fazo (Cpi
in Cti 1. faza!).
V. ZAVEZANCI ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8. člen
(zavezanci za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investi‑
tor, ki bo na območju OPPN gradil objekte.

VI. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
9. člen
(opredelitev komunalne opremljenosti)
Za komunalno opremljeno se šteje vsako stavbno zemlji‑
šče znotraj obravnavanega območja po izgradnji infrastrukture
iz 6. člena tega odloka.
VII. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(izračun in odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri za vsako novo
gradnjo stavbe na območju OPPN, rekonstrukcijo ali gradnjo
po rušenju obstoječega objekta.
11. člen
(način odmere komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na
dva kriterija:
– površino gradbene parcele zavezanca in
– neto tlorisno površino stavbe.
(2) Neto tlorisna površina stavbe se za novogradnje in
druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, izra‑
čuna na podlagi načrta gradbenih konstrukcije oziroma načrta
arhitekture v skladu s standardom SIST ISO 9836.
(3) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji
formuli:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

KP = (Dpi * Cpi * površina parcele + Dti * Cti * neto tlorisna
površina * Kdej) * i
pri čemer je:
KP komunalni prispevek
Cpi cena opremljanja glede na površino gradbene parcele
Cti cena opremljanja glede na neto tlorisno površino stavbe
Dpi delež površine parcele pri izračunu
Dti delež neto tlorisne površine pri izračunu
Kdej faktor dejavnosti
i
povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga
objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodar‑
ske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala
nizka gradnja«.
(4) Faktorji Cpi, Cti, Dpi in Dti so določeni v 5. členu tega
odloka, Kdej pa v 12. členu tega odloka.
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16. člen
(zbrana sredstva)
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva občinskega
proračuna.
X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
(strokovne podlage za program opremljanja)
(1) Strokovne podlage za program opremljanja iz 1. člena
tega odloka so na vpogled na Občini Kamnik.
(2) Postopki, ki so bili pričeti pred uveljavitvijo tega odloka,
se končajo v skladu z dosedanjo ureditvijo.
18. člen

VIII. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE

(veljavnost odloka)

12. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

(faktorji dejavnosti)
Faktor dejavnosti se določa za posamezne vrste objektov
glede na pretežno dejavnost. Pri izračunu površin objekta se
uporabljajo naslednji faktorji udeležbe pri izračunanem komu‑
nalnem prispevku:
Vrsta
Dejavnost
objekta
121 Gostinske stavbe
122 Upravne in pisarniške stavbe
123 Trgovske in druge stavbe za storitvene
dejavnosti
124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje
elektronskih komunikacij
125 Industrijske stavbe in skladišča
126 Stavbe splošnega družbenega pomena
1274 Druge nestanovanjske stavbe
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Št. 351-0063/2009
Kamnik, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

Faktor
(Kdej)
1,3
1,0
1,0

KRANJSKA GORA

1,0
1,0
0,9
1,0

13. člen
(oprostitev komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se ne plačuje za:
– gasilske domove in
– za stavbe, ki se gradijo za lastne potrebe Občine Ka‑
mnik in se financirajo iz občinskega proračuna.
IX. POSTOPEK ODMERE
14. člen
(izdaja odločbe)
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občin‑
ska uprava na zahtevo zavezanca, ki vlogi za odmero komu‑
nalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za pridobitev
gradbenega dovoljenja ali ko od upravne enote v zavezanče‑
vem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
(2) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek v
30 dneh po pravnomočnosti odločbe oziroma v skladu z dolo‑
čitvijo obročnega odplačila. Potrdilo o plačanem komunalnem
prispevku izda upravni organ po plačilu celotnega prispevka.
15. člen
(priključitev na komunalno infrastrukturo)
(1) Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju
priključek na komunalno infrastrukturo v skladu s tehničnimi re‑
šitvami upravljavca posamezne javne infrastrukture, ne zajema
pa stroškov izvedbe samih priključkov.
(2) Občina investitorju proti plačilu komunalnega prispev‑
ka zagotavlja možnost priključitve na vso komunalno infrastruk‑
turo v rokih iz 7. člena tega odloka.

5054.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ura‑
dno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07,
27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl.
US, 51/10, 84/10 – odl. US), in 16. člena Statuta Občine
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08) je Občinski
svet Občine Kranjska Gora na 2. redni seji dne 24. 11. 2010
sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Javno dobro preneha obstajati na nepremičnini 853/15,
vpisane pri vl. št. 1465, k.o. Kranjska Gora, kot javno dobro.
II.
Na nepremičnini parc. št. 853/15, k.o. Kranjska Gora, se
vpiše lastninska pravica na ime: Občina Kranjska Gora, Kolod‑
vorska ulica 1b, Kranjska Gora.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. Po uveljavitvi sklepa izda občinska
uprava Občine Kranjska Gora po uradni dolžnosti odločbo
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini iz tega
sklepa, ki jo po pravnomočnosti pošlje Okrajnemu sodišču
na Jesenicah.
Št. 478/74-1/2010-EK
Kranjska Gora, dne 25. novembra 2010
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.
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Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, ura‑
dno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07,
27/08 – odločba US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 –
odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US), 21. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno bese‑
dilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US,
126/07) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list
RS, št. 55/07, 122/08) je Občinski svet Občine Kranjska Gora
na 2. redni seji dne 24. 11. 2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
– da je mandat člana Občinskega sveta Občine Lendava
prešel na naslednjo kandidatko (pod zap. št. 8) z liste »Anton
Balažek – Županova lista« tj. Elvira VAUPOTIČ GÖNCZ, roj.
2. 6. 1973, iz Gaberja, Gornja ulica 61, ki je dne 12. 11. 2010
podala pisno izjavo, da sprejema mandat članice Občinskega
sveta Občine Lendava.
2.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0029/2010
Lendava, dne 16. novembra 2010

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena prido‑
bijo naslednje nepremičnine, ki predstavljajo odseke občinskih
cest, kategoriziranih v Odloku o kategorizaciji občinskih cest in
kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora (UVG, št. 22/99):
– parc. št. 433/12, 858/5, 853/4, 891/60, 891/45, 891/93,
891/58, 891/57, 901, 471/6, 470/6, 470/4, 485/16, 485/18, 3/8,
485/15 in 3/7, vse k.o. Kranjska Gora.
II.
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa se vpišejo v pose‑
ben zemljiškoknjižni vložek pri k.o. Kranjska Gora, pri katerem
se zaznamuje grajeno javno dobro v lasti Občine Kranjska
Gora.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. Po uveljavitvi tega sklepa izda občinska
uprava Občine Kranjska Gora po uradni dolžnosti ugotovitve‑
no odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na
nepremičninah iz tega sklepa, ki jo po pravnomočnosti pošlje
Okrajnemu sodišču na Jesenicah.
Št. 478/75-1/2010-EK
Kranjska Gora, dne 25. novembra 2010
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

LENDAVA
5056.

Ugotovitveni sklep OVK Lendava o prehodu
mandata člana Občinskega sveta Občine
Lendava na naslednjo kandidatko

Na podlagi 30. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 UPB 3 in 45/08) je Občinska volilna
komisija Lendava sprejela naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP
1.
Občinska volilna komisija Lendava ugotavlja:
– da je izvoljenemu članu mag. Antonu BALAŽEK-u na
podlagi prvega odstavka 37. člena in 37a. člena Zakona o lo‑
kalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09
in 51/10) ob potrditvi mandata župana občine prenehal mandat
člana Občinskega sveta Občine Lendava

Predsednica OVK Lendava
Karin Ščap Gubič l.r.

LOŠKI POTOK
5057.

Sklep o imenovanju podžupana Občine Loški
Potok

Na podlagi 33.a in 34.a člena Zakona o lokalni samoupra‑
vi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US,
79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10 in 84/10 – Odl. US) in 33. člena
Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06) in spre‑
memb in dopolnitev Statuta Občine Loški Potok (Uradni list
RS, št. 49/10) je župan Občine Loški Potok dne 18. 11. 2010
sprejel

SKLEP
o imenovanju podžupana Občine Loški Potok
1.
Za podžupana Občine Loški Potok se imenuje Maks La‑
vrič, stanujoč Stari Kot 31, 1319 Draga.
2.
Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno.
3.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja
posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan
pooblasti.
4.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odso‑
tnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan
tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za
katere ga župan pooblasti.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana,
podžupan opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo
izvoljenega župana.
5.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od pod‑
pisa sklepa dalje.
Št. 032-0003/2010-1
Loški Potok, dne 18. novembra 2010
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.
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5058.

Št.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB1 (15/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS,
111/05 Odl. US-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46,
126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8) in 15. člena Statuta Ob‑
čine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06) je Občinski svet
Občine Loški Potok na 2. redni seji dne 18. 11. 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Nepremičnine
Parcela Št. ZKV

2134/9

933

Vrsta rabe

POT

Površina m2

307

k. o.

Hrib – Ribniški

Nepremičnine zavedene v zemljiški knjigi kot javno dobro,
prenehajo biti javno dobro v splošni rabi.
2.
Dovoljuje se, da se nepremičnine
Parcela Št. ZKV

2134/9

933

Vrsta rabe

POT

Površina m2

307

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Statutarni sklep
(Uradni list RS, št. 104/02, 48/03).
Št. 030-00003/2010-1
Moravske Toplice, dne 29. novembra 2010

Dovoljuje se, da se nepremičnine odpišejo od prvotnega
vložka in se vpišejo v nov vložek iste k. o. in se pri tem vknjiži
lastninska pravica za Občino Loški Potok, Hrib - Loški Potok 17,
1318 Loški Potok, matična številka: 5883806.

Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

5060.

ODLOK
o izdajanju javnega glasila Občine
Moravske Toplice

Statutarni sklep

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občin‑
ski svet Občine Moravske Toplice na 2. redni seji dne 29. 11.
2010 sprejel naslednji

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja izdajanje javnega glasila Občine
Moravske Toplice (v nadaljevanju: glasilo).
2. člen
Ime glasila je “LIPNICA”.

STATUTARNI SKLEP
1. člen
S tem sklepom se začasno do popolnega konstituiranja
svetov krajevnih skupnosti na podlagi naknadnih volitev, uredijo
zadeve statutarne narave, ki so potrebne za nemoteno delova‑
nje v tistih krajevnih skupnostih, v katerih člani svetov krajevnih
skupnosti niso bili izvoljeni v številu, ki ga določa Odlok o dolo‑
čitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v
Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 23/96).
2. člen
V naselju Filovci, ki ima v svet krajevne skupnosti izvoljene‑
ga le enega člana sveta KS, se do konstituiranja sveta krajevne

Odlok o izdajanju javnega glasila Občine
Moravske Toplice

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS,
št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo ZMed-UPB1) in
16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS,
št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine
Moravske Toplice na 2. redni seji dne 29. 11. 2010 sprejel

MORAVSKE TOPLICE
5059.

15223

3. člen
Svet krajevne skupnosti Selo-Fokovci in svet krajevne
skupnosti Ratkovci se konstituirata, kljub temu, da naselji Fo‑
kovci in Lončarovci nimata izvoljenih predstavnikov v svet
krajevne skupnosti, naselje Kančevci pa ima namesto dveh
izvoljenega le enega člana sveta krajevne skupnosti. Konstitu‑
ira se tudi svet krajevne skupnosti Sebeborci, ki ima namesto
sedem članov sveta KS izvoljenih le šest članov.
Manjkajoči člani sveta krajevne skupnosti iz omenjenih
naselij se izvolijo na naknadnih volitvah in naknadno potrdijo
na prvi seji sveta KS po naknadnih volitvah.

k. o.

Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

Stran

skupnosti na podlagi naknadnih volitev, podaljša mandat članom
krajevne skupnosti, izvoljenim na lokalnih volitvah leta 2006.
Mandat članu sveta krajevne skupnosti v naselju Filovci,
ki je bil izvoljen na rednih lokalnih volitvah 10. 10. 2010, se
potrdi istočasno kot mandat članom svetov krajevnih skupnosti,
ki bodo izvoljeni na naknadnih volitvah.

Hrib – Ribniški

Št. 478-0030/2010
Loški Potok, dne 18. novembra 2010

97 / 3. 12. 2010 /

3. člen
plice.

Ustanovitelj in izdajatelj glasila je Občina Moravske To‑

Odgovorna oseba izdajatelja je župan Občine Moravske
Toplice.
Sedež izdajatelja glasila je: Moravske Toplice, Kranjčeva
ulica 3, 9226 Moravske Toplice.
Naslov uredništva glasila je: Moravske Toplice, Kranjčeva
ulica 3, 9226 Moravske Toplice.
4. člen
Glasilo se uvršča v informativni periodični tisk. Glasilo
izhaja praviloma šestkrat letno.

Stran

15224 /

Št.
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Glasilo lahko izide tudi kot izredna številka ali kot dvojna
številka.
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku, z najmanj dvema stra‑
nema v madžarskem jeziku kot jeziku narodne skupnosti.
Glasilo izhaja hkrati v tiskani in elektronski obliki. Glasilo v
tiskani obliki prejmejo vsa gospodinjstva na območju občine ter
drugi zainteresirani brezplačno, glasilo v elektronski obliki pa se
objavi na spletnih straneh Občine Moravske Toplice.
Izdajatelj mora po določbah ZOIPub pošiljati obvezen iz‑
vod vsake izdaje Narodni in univerzitetni knjižnici kot nacionalni
depozitarni organizaciji.
5. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila
obvezno navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila,
– kraj in datum izdaje ter številka glasila,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika ter članov ure‑
dništva,
– podatki o vpisu v razvid medijev.
II. GLAVNI NAMEN IN CILJI GLASILA
6. člen
Glasilo obvešča o delu organov občine, krajevnih sku‑
pnosti, javnih zavodov, podjetij in skladov, katerih ustanovitelj
ali soustanovitelj je občina, društev in drugih organizacij, ki
opravljajo naloge v javnem interesu ter poroča o aktualnih
gospodarskih, političnih, socialnih, kulturnih, športnih in ostalih
dogajanjih v občini.
Programske vsebine morajo temeljiti na svobodi izra‑
žanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in do‑
stojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti za
različna mnenja, prepričanja in raznolike vsebine, avtonomnosti
odgovornega urednika in uredništva ter avtorjev besedil pri
ustvarjanju programskih vsebin.
V glasilu se objavljajo tudi razpisi, predpisi in drugi akti
Občine Moravske Toplice.

Uradni list Republike Slovenije
9. člen
Uredništvo oblikuje programsko zasnovo glasila in jo pre‑
dlaga v potrditev občinskemu svetu, predlaga županu letni
finančni načrt, cenik oglasnih in drugih sporočil ter avtorskih
honorarjev, obravnava predloge in pobude občinskega sveta,
sodelavcev glasila in bralcev.
Odgovorni urednik
10. člen
Odgovornega urednika imenuje in razrešuje občinski svet
na predlog župana.
Župan lahko predlaga razrešitev odgovornega urednika,
če z delom ne deluje v skladu s programsko zasnovo in ure‑
dniško politiko glasila.
Pred imenovanjem ali razrešitvijo mora občinski svet pri‑
dobiti mnenje uredništva.
11. člen
Za odgovornega urednika je lahko imenovana oseba, ki
izpolnjuje pogoje, določene v Zakonu o medijih.
Pri izbiri in imenovanju se upoštevajo tudi naslednji pogoji:
– izkušnje na področju uredniškega ali novinarskega dela,
– poznavanje problematike dela in življenja v občini.
12. člen

III. UREDNIŠTVO GLASILA

Naloge odgovornega urednika so:
– vodi uredništvo,
– odgovarja za uresničevanje programske zasnove,
– zagotavlja redno izhajanje glasila,
– naroča, pripravlja in ureja besedila ter sodeluje v vseh
fazah nastajanja glasila,
– angažira zaposlene v občinski upravi, krajevnih skupno‑
stih, javnih zavodih, podjetjih, skladih in društvih za pripravo posa‑
meznih vsebin in kontinuirano sodelovanje pri nastajanju glasila,
– pripravlja letni finančni načrt za izdajanje glasila,
– skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike,
– opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o medijih.
Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega pri‑
spevka, če ta ni v skladu s programsko zasnovo, vendar je o
tem in konkretnih razlogih za zavrnitev dolžan pisno obvestiti
avtorja prispevka in člane uredništva in to najkasneje pred izi‑
dom številke glasila, za katero je bil prispevek izdelan.

7. člen

13. člen

Glasilo ureja uredništvo glasila, ki ga sestavljajo:
– odgovorni urednik, ki ga na poziv Komisije za mandatna
vprašanja in imenovanja predlaga župan,
– urednik prispevkov v madžarskem jeziku, ki ga na po‑
ziv Komisije za mandatna vprašanja in imenovanja predlaga
župan,
– 1 predstavnik MNSS, ki ga na poziv Komisije za man‑
datna vprašanja in imenovanja predlaga Svet MNSS Občine
Moravske Toplice,
– 1 predstavnik občinske uprave, ki ga na poziv Komisije
za mandatna vprašanja in imenovanja predlaga župan,
– 2 programska sodelavca, ki ju na poziv Komisije za
mandatna vprašanja in imenovanja predlagajo občani.
Člane uredništva imenuje in razrešuje občinski svet na
predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenova‑
nja. Mandat uredništva traja štiri leta.
Župan lahko predlaga razrešitev posameznega člana
uredništva, če s svojim delom ne deluje v skladu s program‑
sko zasnovo in uredniško politiko glasila. O razrešitvi odloča
občinski svet.

Odgovorni urednik, člani uredništva in zunanji sodelavci,
razen predstavnika občinske uprave, imajo pravico do plačila
v skladu s pravilnikom, ki ureja plače in druge prejemke občin‑
skih funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov v Občini Moravske Toplice.
IV. NAČIN FINANCIRANJA IZDAJANJA GLASILA
14. člen
Občina Moravske Toplice zagotavlja finančne in druge po‑
goje za redno izdajanje glasila s sredstvi občinskega proračuna
na podlagi letnega finančnega načrta, ki ga za posamezno
proračunsko leto pripravi uredništvo.
Sredstva za izdajanje glasila se lahko zagotavljajo tudi s
prihodki od oglasnih in drugih sporočil.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
V. OGLAŠEVANJE IN ORGANIZACIJA IZDAJANJA GLASILA

8. člen

15. člen

Člani uredništva so v okviru sprejete programske zasnove
in uredniške politike pri svojem delu neodvisni in samostojni.
Uredništvo se sestaja na sejah, ki jih po potrebi sklicuje in vodi
odgovorni urednik.

Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge
vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju: oglasi), katerih objavo
naroči pravna ali fizična oseba. Objavljajo se samo plačani
oglasi.

Uradni list Republike Slovenije
Za oglase se po tem odloku ne štejejo:
– obveščanje izdajatelja v zvezi s programskimi vse‑
binami novic,
– brezplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb,
kulturnih prireditev in dobrodelnih akcij,
– brezplačno navajanje organizatorjev ali sponzorjev
kulturno-umetniških prireditev in dobrodelnih akcij.
16. člen
Oglaševati je možno samo na straneh in na način,
kot ga določi uredništvo, nikakor pa ne na naslovni strani
glasila. Cenik oglasnih sporočil določi župan na predlog
uredništva.
17. člen
Opravljanje posameznih tehničnih, strokovnih ali orga‑
nizacijskih opravil povezanih z izdajanjem glasila se lahko
naroči zunanjim izvajalcem in za posamezna dela sklene
pogodbo.
VI. OBJAVA PRISPEVKOV V ČASU VOLILNE KAMPANJE
18. člen
Vse stranke, liste kandidatov in kandidati, ki kandidirajo
na lokalnih volitvah, imajo v času volilne kampanje, ki ga
določa zakon, na voljo enak brezplačen prostor, ki ga glede
na število strani glasila ter število strank, list kandidatov in
kandidatov, določi uredništvo.

Št.
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Stran

15225

ODLOK
o prenehanju veljavnosti odlokov o zazidalnem
načrtu za kompleks KZ Martjanci
1. člen
Odlok o zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci v
Bogojini (Uradni list RS, št. 79/00), Odlok o zazidalnem načrtu za
kompleks KZ Martjanci v Fokovcih (Uradni list RS, št. 79/00), Od‑
lok o zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci v Martjancih
(Uradni list RS, št. 79/00), Odlok o zazidalnem načrtu za kom‑
pleks KZ Martjanci v Prosenjakovcih (Uradni list RS, št. 79/00)
in Odlok o zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci v Teša‑
novcih (Uradni list RS, št. 79/00) prenehajo veljati.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se območje odlokov iz
prejšnjega člena tega odloka vključi v ureditveno območje Od‑
loka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Mo‑
ravske Toplice (Uradni list RS, št. 71/98, 20/01, 92/03, 48/04).
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-00009/2010-3
Moravske Toplice, dne 29. novembra 2010
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

19. člen
Če stranka, lista kandidatov oziroma kandidati v času
volilne kampanje želijo objaviti dodatna besedila, se ta za‑
računajo po veljavnem ceniku.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Uredništvo in odgovorni urednik morata biti imenovana
najkasneje v roku 60 dni po uveljavitvi tega odloka.
Do imenovanja novega uredništva ter odgovornega
urednika opravlja te naloge dosedanji uredniški odbor in
dosedanji odgovorni urednik.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice (Uradni
list RS, št. 20/01).
Št. 100-00034/2010-1
Moravske Toplice, dne 29. novembra 2010
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

5061.

Odlok o prenehanju veljavnosti odlokov o
zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in
79/10) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni
list RS, št. 11/99, 2/01 in 69/02 in 28/03) je Občinski svet
Občine Moravske Toplice na 2. redni seji dne 29. 11. 2010
sprejel

5062.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Moravske Toplice

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/10)
in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS,
št. 11/99, 2/01 in 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Mora‑
vske Toplice na 2. redni seji dne 29. 11. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje Občine Moravske Toplice
1. člen
S tem odlokom se urejajo spremembe in dopolnitve Odlo‑
ka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Mora‑
vske Toplice (Uradni list RS, št. 71/98, 20/01, 92/03, 48/04).
2. člen
V 7. členu odloka se črtajo 12., 13., 14., 15. in 16. točka.
3. člen
V 45. členu odloka se na koncu besedila doda novi od‑
stavek, ki se glasi:
»Za naprave za proizvodnjo električne energije (fotovol‑
taika) do moči 50 kw, ki se nahajajo na strehah, se dovolijo
enokapne strehe s poljubnim naklonom.«
1. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-00011/2010-3
Moravske Toplice, dne 29. novembra 2010
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

Stran

15226 /
5063.

Št.
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Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Občinski svet Občine Moravske Toplice je na 2. redni
seji dne 29. 11. 2010 na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 45/08) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni
list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) sprejel

SKLEP
o imenovanju občinske volilne komisije
I.
Občinski svet Občine Moravske Toplice imenuje Občinsko
volilno komisijo Občine Moravske Toplice v naslednji sestavi:
1. Andrej Benkovič, Bogojina – predsednik
2. Jasmina Opec, Rakičan – namestnica predsednika
3. Stanislav Gorčan, Fokovci – član
4. Suzana Štefanec Kodila, Martjanci – namestnica člana
5. Anica Peček, Krnci – članica
6. Drago Ivanič, Bogojina – namestnik članice
7. Mojca Horvat, Martjanci – članica
8. Andrejka Kodila, Andrejci – namestnica članice.
II.
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih občinske
uprave Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva
ulica 3, 9226 Moravske Toplice.
III.
Mandat komisije traja štiri leta.
IV.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 040-00014/2010-1
Moravske Toplice, dne 29. novembra 2010
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

Uradni list Republike Slovenije
mesta, so bile v letu 2005 izdelane strokovne podlage za ume‑
stitev poslovno-storitvene cone na območje Mačkovca. Za ožje
območje obravnave je sledila priprava občinskega lokacijskega
načrta Poslovno-storitvena cona Mačkovec-1 (v nadaljevanju
OLN PSC Mačkovec-1), ki je bil sprejet v 2006 (Uradni list
RS, št. 107/06). OLN je vključeval tri območja urejanja: cono
I. A-jug in cono I. B-sever z nestanovanjskimi stavbami ter
cono I. C-vzhod s stanovanjskimi stavbami. Zahodni del cone
I. B-sever je v zaključni fazi gradnje, drugje pa se investicije
šele pripravljajo.
(2) V Urbanistični zasnovi Novega mesta je bila predvide‑
na tudi izdelava občinskega lokacijskega načrta PSC Mačkov‑
ec – 2 (cona rondo), ki pa se ni izdelal, ker zaradi tangenc z Lo‑
kacijskim načrtom za avtocesto Ljubljana–Obrežje na odseku
Hrastje-Lešnica (Uradni list RS, št. 16/03) in gradnjo avtoceste
v letu 2004 še ni bilo mogoče določiti stavbnih zemljišč za gra‑
dnjo cone. Avtocesta je bila v letu 2006 nato zgrajena, Mestna
občina Novo mesto pa je skozi pripravo Občinskega prostor‑
skega načrta (Uradni list RS, št. 101/09, tehnična popravka:
37/10 in 76/10) uskladila posege z Ministrstvom za okolje in
prostor ter Ministrstvom za promet na obravnavanem obmo‑
čju. Z Občinskim prostorskim načrtom je bilo za obravnavano
območje določeno stavbno zemljišče za centralne dejavnosti v
okviru enote urejanja prostora: NM/12-OPPN-c.
(3) Investitor MM Theta, d.o.o., Ljubljana, ki je tudi inve‑
stitor gradenj na severnem delu območja poslovno storitvene
cone Mačkovec – 1 (v coni I. B – sever), je v septembru 2010
podal pobudo za pripravo OPPN PSC Mačkovec-2. Z OPPN
PSC Mačkovec – 2 bodo podani pogoji za čimprejšnjo funkcio‑
nalno in likovno zaokrožitev poslovno storitvenega območja.
(4) V letu 2009 je Ministrstvo za okolje in prostor na
pobudo Ministrstva za promet in na podlagi variantnih rešitev
začelo pripravljati državni prostorski načrt za državno cesto od
avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključ‑
ka Maline (v nadaljevanju: DPN) za umestitev hitre ceste 3.
razvojne osi. Predlog trase državne ceste, ki se načrtuje kot
hitra cesta v okviru projekta 3. razvojne osi (DPN), na območju
Novega mesta tangira območje OPPN PSC Mačkovec – 2 po
zahodnem robu, zato je potrebno načrtovane prostorske ure‑
ditve v PSC Mačkovec – 2 uskladiti s prostorskimi ureditvami,
ki se načrtujejo z DPN.
2. člen
(območje urejanja)

NOVO MESTO
5064.

Sklep o začetku priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Poslovnostoritvena cona Mačkovec – 2 (OPPN PSC
Mačkovec – 2)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) ter na
podlagi 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni
list RS, št. 96/08 – uradno prečiščeno besedilo, UPB 2) je žu‑
pan Mestne občine Novo mesto dne 26. 11. 2010 sprejel

SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta Poslovno-storitvena cona
Mačkovec – 2 (OPPN PSC Mačkovec – 2)
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN PSC
Mačkovec – 2)
(1) Na podlagi sprememb in dopolnitev prostorskih sesta‑
vin planskih aktov Mestne občine Novo mesto iz leta 2004, v
okviru katerih je bila sprejeta tudi Urbanistična zasnova Novega

Območje OPPN PSC Mačkovec-2 je v Občinskem pro‑
storskem načrtu določeno z enoto urejanja prostora NM/12OPPN-c in je na zahodu omejeno s glavno cesto G2-105 (devi‑
acija 1-11), na jugu z regionalno cesto R2 448 (deviacija 1-12),
na severovzhodu pa s priključno cesto, kjer se območje stika
z območjem OLN PSC Mačkovec-1 (NM/12-OPPN-b). Vklju‑
čuje zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami: 1117/5,
908/8, 914/7, 914/9, 914/8, 920/13, 914/6, 916/5, 1117/4,
915/3, 915/4, 916/13, 917/6, 917/7, 908/6, 908/7, 916/8, 916/9,
916/10, 1117/1, 916/11, 916/12, 917/5, 920/15, 920/12, 907/6,
908/13, 1117/2, 908/12, 908/13, 908/13, 908/14, 916/7, 906/12,
908/15, 908/13, 908/17, 907/5, 908/9, 908/11, 907/4, 920/14,
1290, 920/16, 1118/6, 907/7, 907/9, 908/13, 908/13, 906/10 vse
k.o. Bršljin in 2519, 2541/2, 2550/4, 2552/2, 2553/2, 2121/3,
2541/1, 2554/2, 2555/2, 2550/7 vse k.o. Ždinja vas.
Območje urejanja je okvirno določeno in se lahko na pod‑
lagi rešitev iz strokovnih podlag ali na podlagi zahtev nosilcev
urejanja prostora v postopku priprave OPPN tudi spremeni.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Za pripravo OPPN PSC Mačkovec – 2 se uporabi že
izdelane strokovne podlage ter dodatne strokovne podlage, ki
jih je potrebno še izdelati.
(2) Strokovne podlage, ki so bile že izdelane in se upošte‑
vajo pri pripravi OPPN PSC Mačkovec – 2:
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– Strokovne podlage za širše območje urejanja OLN Po‑
slovno-storitvena cona Mačkovec-1, Topos d.o.o, maj 2006,
– Strokovne podlage za izdelavo OLN Poslovno-stori‑
tvena cona Mačkovec-1, variantne rešitve, Topos d.o.o., maj
2006,
– Projektna naloga za pripravo OLN Poslovno-storitvena
cona Mačkovec (izdelala MONM, 1995),
– druge strokovne podlage, ki so bile izdelane v času od
leta 2006 do 2010.
(3) Strokovne rešitve morajo upoštevati določila Odloka
o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 101/09, tehnična popravka: 37/10 in 76/10),
ki veljajo za EUP NM/12-OPPN-c (OPPN PSC Mačkovec-2) in
se lahko pripravijo v variantah.
(4) Pri pripravi strokovnih rešitev je potrebno upošteva‑
ti strokovne podlage za državni prostorski načrt za državno
cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu
do priključka Maline (v nadaljevanju: DPN), ki je v pripravi in
uskladiti rešitve načrtovanih prostorskih ureditev v OPPN PSC
Mačkovec – 2 z rešitvami prostorskih ureditev, ki se načrtujejo
z DPN.
(5) Strokovno rešitev, ki jo pripravi izdelovalec OPPN,
pregleda in potrdi ali zavrne pripravljavec (MONM).
4. člen
(roki za pripravo OPPN PSC Mačkovec – 2
in njegovih posameznih faz)
(1) Priprava OPPN PSC Mačkovec – 2 bo potekala po
naslednjih fazah:
1. Izdelava strokovnih podlag OPPN PSC Mačkovec – 2
(30 dni po podpisu pogodbe
– pred izdelavo osnutka se strokovna rešitev uskladi z
MONM in investitorjem,
2. Izdelava osnutka za pridobitev smernic za načrtovanje
(15 dni po uskladitvi strokovne rešitve)
– občina pregleda osnutek OPPN PSC Mačkovec – 2, ga
pošlje nosilcem urejanja prostora (10 dni po dostavi gradiva
s strani izdelovalca) in jih pozove, da v zakonitem roku dajo
smernice
– Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni
pisno sporoči ali je za OPPN PSC Mačkovec – 2 potrebno
izvesti CPVO (celovita presoja vplivov na okolje),
3. Dopolnjen osnutek OPPN PSC Mačkovec – 2:
– priprava dopolnjenega osnutka (30 dni po prejetju smer‑
nic nosilcev urejanja prostora)
– v primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen
osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo
skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje Ministrstvu za okolje
in prostor, ki preveri ustreznost okoljskega poročila (v roku
15 dni)
– prva obravnava dopolnjenega osnutka na občinskem
svetu,
4. Sodelovanje javnosti:
– občina pregleda dopolnjen osnutek OPPN PSC Mač‑
kovec – 2 (14 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca) in
najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve pripravi obvestilo
javnosti o javni razgrnitvi in javni obravnavi
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN PSC
Mačkovec – 2 traja 30 dni,
5. Predlog OPPN PSC Mačkovec – 2:
– proučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni
osnutek OPPN PSC Mačkovec – 2 ter priprava stališč (15 dni
po dostavi pripomb in predlogov s strani pripravljavca)
– župan zavzame stališča do pripomb in predlogov,
občina v svetovnem spletu in na krajevno običajen način
seznani javnost s stališči do pripomb iz javne razgrnitve in
hkrati pisno seznani lastnice in lastnike zemljišč v območju
urejanja, ki so v javni razgrnitvi podali pripombe s stališči
do pripomb
– priprava predloga (30 dni po potrditvi stališč),
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6. Mnenja nosilcev urejanja prostora:
– občina pregleda predlog OPPN PSC Mačkovec – 2
(10 dni) ter ga pošlje nosilcem urejanja prostora in jih pozove,
da v roku 30 dni dajo mnenje
– v primeru izvedbe CPVO Ministrstvo za okolje in prostor
v roku, ki ga določa zakon o varstvu okolja, odloči o sprejemlji‑
vosti vplivov načrtovanega posega in izda potrdilo,
7. Usklajen predlog OPPN PSC Mačkovec – 2:
– priprava usklajenega predloga (15 dni po pridobitvi
mnenj nosilcev urejanja prostora)
– občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog v
sprejem
– sprejem OPPN PSC Mačkovec – 2 na Občinskem svetu
s sprejetjem odloka,
8. Sprejet dokument:
– posredovanje v objavo v Uradni list Republike Slovenije
(15 dni po sprejetju na občinskem svetu)
– kompletacija sprejetega prostorskega akta (15 dni po
objavi v Uradnem listu RS).
(2) V primeru, da bo za OPPN PSC Mačkovec – 2 potreb‑
no izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje se aktiv‑
nosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave ter izva‑
jajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1,
Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08) in Zakona o prostorskem
načrtovanju, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in spre‑
jema OPPN PSC Mačkovec – 2.
(3) V primeru terminskega zamika priprave državnega
prostorskega načrta za državno cesto od avtoceste A2 Ljub
ljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline za ume‑
stitev hitre ceste tretje razvojne osi v prstor, kakor tudi zaradi
morebitnih usklajevanj v primeru nasprotnih interesov, se roki
razumno podaljšajo.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mne‑
nja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega
področja, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše‑
vanje, Vojkova 61, Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save,
Novi trg 9, Novo mesto;
3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor
za upravljanje cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska 36,
Novo mesto;
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana;
5. Družba za avtoceste v RS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
Celje;
6. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Lju‑
bljana;
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto;
8. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska
cesta 7, Novo mesto;
9. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, Novo
mesto;
10. Geoplin plinovodi, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11,
Ljubljana;
11. Istrabenz plini d.o.o., PE Osrednja Slovenija, Podbev‑
škova 10, Novo mesto;
12. Telekom Slovenije d.d., Sektor za upravljanje omrežja,
Center za vzdrževanje TK omrežja, Novi trg 7a, Novo mesto;
13. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljub
ljana;
14. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za KS, komunal‑
ne zadeve in kmetijstvo, Seidlova cesta 1, Novo mesto.
(2) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim
odstavkom 58. člena ZPNačrt-a podati smernice v 30 dneh
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od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena
ZPNačrt-a mnenje v 30 dneh od podane vloge. Če kdo od
navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem
roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt-a
štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati
vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ure‑
ditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev
urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu
zahtevka za izdajo mnenja ne bo podal odgovora, se šteje, da
s predlagano prostorsko ureditvijo soglaša, pripravljavec pa
nadaljuje s pripravo OPPN PSC Mačkovec – 2.
(3) Če se v postopku priprave OPPN PSC Mačkovec – 2
ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih
nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
in izdelave OPPN)
Izdelavo OPPN PSC Mačkovec – 2 financira MM Theta
d.o.o., Ljubljana, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem,
ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Ob‑
veznosti investitorja, izvajalca in pripravljavca – MONM se
določijo v pogodbi.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na
spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.
Št. 350-47/2010-1902
Novo mesto, dne 26. novembra 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
list RS, št. 107/06). OLN vključuje tri območja urejanja: cono
I.A-jug in cono I.B-sever z nestanovanjskimi stavbami ter cono
I.C-vzhod s stanovanjskimi stavbami.
(2) Leta 2010 je bil za cono 1. B-sever sprejet Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem
načrtu poslovno storitvena cona Mačkovec-1 (Uradni list RS,
št. 62/10). Spremembe in dopolnitve so se nanašale na objekta
4 in 5 v coni I.B – sever, vključno s spremembami zunanjih
ureditev in prometne ter komunalne infrastrukture.
(3) Spremembe in dopolnitve SD OLN PSC Mačkovec-1
so potrebne v coni 1. A-jug zato, ker je v letu 2009 Ministrstvo
za okolje in prostor na pobudo Ministrstva za promet in na
podlagi variantnih rešitev začelo pripravljati državni prostorski
načrt za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje
pri Novem mestu do priključka Maline za umestitev hitre ce‑
ste 3. razvojne osi v območje Novega mesta. Predlog trase
državne ceste, ki se načrtuje kot hitra cesta v okviru projekta
3. razvojne osi, na območju Novega mesta tangira območje
občinskega lokacijskega načrta PSC Mačkovec-1, zato je po‑
trebno uskladiti prostorske ureditve državnega prostorskega
načrta in občinskega lokacijskega načrta, pri slednjem pa
definirati nove ureditve.
(4) Umeščanje državne ceste v prostor bo vplivalo na
lokacijo objektov v coni 1. A – jug ter narekovalo prilagoditve
prostorskih ureditev, predvsem infrastrukturnih novim razme‑
ram, zato je v avgustu 2010 Investitor Hypo Leasing, d.o.o.,
Ljubljana, podal pobudo za spremembe in dopolnitve OLN PSC
Mačkovec -1, ki se nanašajo na cono 1. A-jug. Spremenjene
razmere zahtevajo delno korekcijo mikrolokacij objektov 1 do 3,
horizontalnih in vertikalnih gabaritov objektov 1 do 3 ter spre‑
membe internega tekočega in mirujočega prometa, pri čemer
je potrebno skrbno pretehtati spremenjene ureditve na mejnem
območju s stanovanjsko sosesko pod Trško goro in spremem‑
be višinskih gabaritov na območju jugovzhodnega kvadranta
rondoja vzhodnega priključka Novega mesta na avtocesto A2.
2. člen
(območje urejanja)

5065.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem
načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec-1/2
(SD OLN PSC Mačkovec-1/2)

Na podlagi 57. člena in v povezavi s 97. členom Zakona
o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 –
ZVO-1B in 108/09) ter na podlagi 30. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – uradno preči‑
ščeno besedilo, UPB-2) je župan Mestne občine Novo mesto
dne 26. 11. 2010 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu
Poslovno-storitvena cona Mačkovec-1/2
(SD OLN PSC Mačkovec-1/2)
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev
OLN PSC Mačkovec-1/2)
(1) Na podlagi sprememb in dopolnitev prostorskih sesta‑
vin planskih aktov Mestne občine Novo mesto iz leta 2004, v
okviru katerih je bila sprejeta tudi urbanistična zasnova Novega
mesta, so bile v letu 2005 izdelane strokovne podlage za ume‑
stitev poslovno-storitvene cone na območje Mačkovca. Za ožje
območje obravnave je sledila priprava občinskega lokacijskega
načrta poslovno-storitvena cona Mačkovec-1 (v nadaljevanju:
OLN PSC Mačkovec-1), ki je bil sprejet v letu 2006 (Uradni

Območje SD OLN PSC Mačkovec-1/2 je v Občinskem
prostorskem načrtu določeno z enoto urejanja prostora
NM/12-OPPN-g in je omejeno na cono I.A-jug (objekti 1 do
3), ki se nahaja med regionalno cesto R2 448 na severu,
lokalno potjo, ki poteka med ulico Ločna in ulico Pod Trško
goro na jugu, na zahodu je območje omejeno s predvideno
traso državne hitre ceste od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje
do priključka Maline (3. razvojne os s priključki) in na vzhodu
s stanovanjskim naseljem Pod Trško goro. Vključuje zemljišča
ali dele zemljišč s parcelnimi številkami: 968/6, 945/1, 945/1,
945/1, 945/1, 945/1, 1294/1, 919/3, 1118/7, 919/4, 927/22,
927/25, 1300, 1300, 946/31, 1306/3, 1307, 1303/1, 1304/1,
1305/1, 1302/1, 1296/1, 1299, 1298, 1297, 920/2, 1117/6,
906/27, 906/23, 906/25, 906/26, 943/74, 924/9, 936/1, 1117/7,
1129/2, 906/32, 906/24, 906/28, 906/29, 906/30, 906/30,
906/30, 906/30, 906/31, 906/34, 906/33, 906/35, 906/36,
906/37, 924/14, 928/12, 906/39, 939/9, 940/3, 940/3, 940/3,
1129/1, 936/4, 967/3, 967/6, 967/7, 1120/2, 1121/7, 1121/8,
1121/9, 906/38, 1122/8, 936/2, 936/3, 970/30, 970/31, 1127/3,
968/15, 970/29, 970/3, 970/16, 924/9, 927/23, 905/9, 905/15,
905/15, 905/16, 906/21, 924/13, 928/8, 928/10, 928/11, 927/24,
927/23, 927/24, 924/3, 928/9, 1129/3, 924/3, 924/7, 924/8,
924/10, 928/7, 924/10, 934/2, 928/1, 935/1, 969/2, 1127/4,
932/4, 932/7, 986/18, 986/31, 932/5, 1122/9, 986/29, 986/30,
1122/10, 923/4, 923/4, 920/11, 923/3, 1118/8, 1293/3, 946/29,
1293/4, 1118/5, 1292/1, 946/28, 946/30, 945/8, 1295, 1301,
950/2, 920/18, 917/4, 1120/1, 905/11, 905/12, 905/14, 906/20,
906/22, 905/10, 905/13 vse k.o. Bršljin in 2214/5, 2211/5,
2211/12, 2211/12, 2145/5, 2145/4 vse k.o. Ždinja vas.
Območje urejanja je okvirno določeno in se lahko na pod‑
lagi rešitev iz strokovnih podlag ali na podlagi zahtev nosilcev
urejanja prostora v postopku priprave OPPN tudi spremeni.
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3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve za spremembe in dopolnitve OLN PSC
Mačkovec-1/2 se izdelajo na podlagi obstoječih strokovnih
podlag, ki so bile izdelane v postopku priprave OLN PSC Mač‑
kovec-1 in na podlagi dopolnitve le teh. Strokovne podlage se
dopolnijo glede na spremenjene razmere v prostoru, potrebe
investitorja in upoštevajoč predpise, ki so se spremenili od
uveljavitve Odloka o OLN PSC Mačkovec-1 naprej. V dopol‑
njenih strokovnih podlagah se preveri predlagane spremembe
projektnih rešitev za posamezne stavbe in objekte, ki jih je
podal investitor in se jih v strokovni rešitvi upošteva, če le
te niso v nasprotju z javnim interesom izhodišči podanimi v
Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto in
smernicami nosilcev urejanja prostora. Variantne rešitve niso
potrebne. V strokovne podlage je potrebno vključiti tudi rešitve
iz strokovnih podlag za državni prostorski načrt za državno
cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do
priključka Maline, ki je v pripravi in vpliva na rešitve v SD OLN
PSC Mačkovec – 1/2.
4. člen
(roki za pripravo SD OLN PSC Mačkovec-1/2 in njegovih
posameznih faz)
(1) Priprava SD OLN PSC Mačkovec-1/2 bo potekala po
naslednjih fazah:
1. Izdelava strokovnih podlag SD OLN PSC Mačkovec 1/2
(30 dni po podpisu pogodbe
– pred izdelavo osnutka se strokovna rešitev uskladi z
MONM in investitorjem,
2. Izdelava osnutka za pridobitev smernic za načrtovanje
(15 dni po uskladitvi strokovne rešitve)
– občina pregleda osnutek SD OLN PSC Mačkovec 1/2,
ga pošlje nosilcem urejanja prostora (10 dni po dostavi gradiva
s strani izdelovalca) in jih pozove, da v zakonitem roku dajo
smernice
– Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni
pisno sporoči ali je za SD OLN PSC Mačkovec 1/2 potrebno
izvesti CPVO (celovita presoja vplivov na okolje),
3. Dopolnjen osnutek SD OLN PSC Mačkovec 1/2:
– priprava dopolnjenega osnutka (30 dni po prejetju smer‑
nic nosilcev urejanja prostora)
– v primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen
osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo
skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje Ministrstvu za okolje in
prostor, ki preveri ustreznost okoljskega poročila (v roku 15 dni)
– prva obravnava dopolnjenega osnutka na občinskem
svetu,
4. Sodelovanje javnosti:
– občina pregleda dopolnjen osnutek SD OLN PSC Mač‑
kovec 1/2 (15 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca) in
najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve pripravi obvestilo
javnosti o javni razgrnitvi in javni obravnavi
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OLN PSC
Mačkovec 1/2 traja 30 dni,
5. Predlog SD OLN PSC Mačkovec 1/2:
– proučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni
osnutek SD OLN PSC Mačkovec 1/2 ter priprava stališč (15 dni
po dostavi pripomb in predlogov s strani pripravljavca)
– župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, obči‑
na v svetovnem spletu in na krajevno običajen način seznani
javnost s stališči do pripomb iz javne razgrnitve in hkrati pisno
seznani lastnice in lastnike zemljišč v območju urejanja, ki so v
javni razgrnitvi podali pripombe s stališči do pripomb
– priprava predloga (30 dni po potrditvi stališč),
6. Mnenja nosilcev urejanja prostora:
– občina pregleda predlog SD OLN PSC Mačkovec 1/2
(10 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca)) ter ga pošlje
nosilcem urejanja prostora in jih pozove, da v roku 30 dni dajo
mnenje

Št.

97 / 3. 12. 2010 /

Stran

15229

– v primeru izvedbe CPVO Ministrstvo za okolje in prostor
v roku, ki ga določa zakon o varstvu okolja, odloči o sprejemlji‑
vosti vplivov načrtovanega posega in izda potrdilo,
7. Usklajen predlog SD OLN PSC Mačkovec 1/2:
– priprava usklajenega predloga (15 dni po pridobitvi
mnenj nosilcev urejanja prostora)
– občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog v
sprejem
– sprejem SD OLN PSC Mačkovec 1/2 na Občinskem
svetu s sprejetjem odloka,
8. Sprejet dokument:
– posredovanje v objavo v Uradnem listu Republike Slo‑
venije (15 dni po sprejetju na občinskem svetu)
– kompletacija sprejetega prostorskega akta (15 dni po
objavi v Uradnem listu RS).
(2) V primeru, da bo za SD OLN PSC Mačkovec 1/2
potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje
se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave
ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1UPB1, Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08) in Zakona o prostor‑
skem načrtovanju, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in
sprejema SD OLN PSC Mačkovec 1/2.
(3) V primeru terminskega zamika priprave drževnega
prostorskega načrta za državno cesto od avtoceste A2 Lju‑
bljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline za ume‑
stitev hitre ceste tretje razvojne osi v prstor, kakor tudi zaradi
morebitnih usklajevanj v primeru nasprotnih interesov, se roki
razumno podaljšajo.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mne‑
nja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega
področja, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše‑
vanje, Vojkova 61, Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save,
Novi trg 9, Novo mesto;
3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor
za upravljanje cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska 36,
Novo mesto;
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana;
5. Družba za avtoceste v RS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
Celje;
6. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljub
ljana;
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto;
8. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska
cesta 7, Novo mesto;
9. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, Novo
mesto;
10. Geoplin plinovodi, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11,
Ljubljana;
11. Istrabenz plini d.o.o., PE Osrednja Slovenija, Podbev‑
škova 10, Novo mesto;
12. Telekom Slovenije d.d., Sektor za upravljanje omrežja,
Center za vzdrževanje TK omrežja, Novi trg 7a, Novo mesto;
13. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Lju‑
bljana;
14. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za KS, komunal‑
ne zadeve in kmetijstvo, Seidlova cesta 1, Novo mesto.
(2) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim
odstavkom 58. člena ZPNačrt-a podati smernice v 30 dneh
od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena
ZPNačrt-a mnenje v 30 dneh od podane vloge. Če kdo od
navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem
roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt-a
štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati
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vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ure‑
ditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev
urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu
zahtevka za izdajo mnenja ne bo podal odgovora, se šteje, da
s predlagano prostorsko ureditvijo soglaša, pripravljavec pa
nadaljuje s pripravo SD OLN PSC Mačkovec-1/2.
(3) Če se v postopku priprave SD OLN PSC Mačkovec-1/2
ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih
nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave SD
OLN PSC Mačkovec-1/2)
Izdelavo SD OLN PSC Mačkovec-1/2 financira MM Theta
d.o.o., Ljubljana, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem,
ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Ob‑
veznosti investitorja, izvajalca in pripravljavca – MONM se
določijo v pogodbi.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na
spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.
Št. 350-46/2010-1902
Novo mesto, dne 26. novembra 2010

Uradni list Republike Slovenije
5067.

Na podlagi 9. člena Odloka o denarni pomoči za novoro‑
jence v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 68/05 in 17/07) ter
17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10)
je Občinski svet Občine Podčetrtek na 2. redni seji dne 25. 11.
2010 sprejel

SKLEP
o višini denarne pomoči za novorojence
v Občini Podčetrtek za leto 2011
I.
Višina denarne pomoči za novorojence, rojene v letu
2011, znaša 200 EUR.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi in se uporablja od 1. 1.
2011.
Št. 032-0014/2010
Podčetrtek, dne 26. novembra 2010
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

5068.
PODČETRTEK
5066.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Podčetrtek za leto 2011

Na podlagi 22. člena Odloka o nadomestilu za upora‑
bo stavbnega zemljišča v Občini Podčetrtek (Uradni list RS,
št. 108/03) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list
RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 2. redni
seji dne 25. 11. 2010 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Podčetrtek za leto 2011
I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb‑
nega zemljišča na območju Občine Podčetrtek v letu 2011
znaša 0,0600 centa mesečno.
II.
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. januarja
2011 dalje.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0013/2010
Podčetrtek, dne 26. novembra 2010
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

Sklep o višini denarne pomoči za novorojence
v Občini Podčetrtek za leto 2011

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Podčetrtek

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in 45/08) in 17. člena Statuta
Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10) je Občinski svet
Občine Podčetrtek na 2. redni seji dne 25. 11. 2010 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Podčetrtek
I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Podčetrtek se ime‑
nujejo:
Za predsednico
Gabrijela OMERZU, Imeno 4, 3254 Podčetrtek
Za namestnico predsednice
Valerija URŠIČ, Verače 27, 3254 Podčetrtek
Za člana
Karmen ČOH, Pristava pri Mestinju 26, 3253 Pristava pri
Mestinju
Za namestnika člana
Jernej ZAKOŠEK, Virštanj 67, 3254 Podčetrtek
Za člana
Marjanca NOVAK, Verače 12, 3254 Podčetrtek
Za namestnika člana
Vesna STAROVEŠKI, Slake 6, 3254 Podčetrtek
Za člana
David FLAJNIK, Škofja gora 35, 3254 Podčetrtek
Za namestnika člana
Sabina BUNŠEK, Polje ob Sotli 9, 3255 Buče.
II.
Sedež komisije je v prostorih Občine Podčetrtek, Trška
cesta 59, 3254 Podčetrtek.
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III.
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja
4 leta.

Po vpisu lastninske pravice, v korist in na ime Občina
Podčetrtek, bo za navedene nepremičnine sklenjen pravni
posel po postopku in na način, ki ga določajo predpisi.

IV
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 032-0022/2010
Podčetrtek, dne 26. novembra 2010

Št. 032-0006/2010
Podčetrtek, dne 26. novembra 2010

Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

5069.

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Imeno

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni
list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 2. re‑
dni seji dne 25. 11. 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra v k.o. Imeno
1.
Ukine se status zemljišča v splošni rabi, parc. št. 120/38,
pašnik v površini 311 m2, vpisani pri ZK vl. št. 829, k.o. Imeno.
2.
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti
značaj zemljišča v splošni rabi in postane last Občine Pod‑
četrtek.
Po vpisu lastninske pravice, v korist in na ime Občina
Podčetrtek, bo za navedeno nepremičnino sklenjen pravni
posel po postopku in na način, ki ga določajo predpisi.
3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-0007/2010
Podčetrtek, dne 26. novembra 2010
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

5070.

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o.
Podčetrtek

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni
list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 2. re‑
dni seji dne 25. 11. 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra v k.o. Podčetrtek
1.
Ukine se status zemljišča v splošni rabi, parc. št. 596/35,
pot, v površini 24 m2, parc. št. 596/36, pot, v površini 59 m2,
parc. št. 596/37, pot, v površini 31 m2 in parc. št. 596/38, pot, v
površini 18 m2, vpisani pri ZK vl. št. 373, k.o. Podčetrtek.
2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj
zemljišča v splošni rabi in postanejo last Občine Podčetrtek.

Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

5071.

Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 2036/3, k.o. Verače, in o zamenjavi
predmetne nepremičnine za nepremičnino
parc. št. 515/5, k.o. Verače in o ustanovitvi
javnega dobra na predmetni nepremičnini

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni
list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 2. re‑
dni seji dne 25. 11. 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc.
št. 2036/3, k.o. Verače, in o zamenjavi predmetne
nepremičnine za nepremičnino parc. št. 515/5,
k.o. Verače in o ustanovitvi javnega dobra
na predmetni nepremičnini
I
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 2036/3 –
pot, v izmeri 279 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku
št. 628, k.o. Verače, in se zamenja za nepremičnino parc.
št. 515/5 – travnik, v izmeri 457 m2, ki je vpisana v zemljiško‑
knjižnem vložku št. 693, k.o. Verače, last Amon Stanislava,
Sela 18B, p. Podčetrtek, v deležu 1/1, in bo po zamenjavi v
lasti Občine Podčetrtek.
II
Nepremičnina parc. št. 2036/3, k.o. Verače, ki ni več v funk‑
ciji javnega dobra, ker v naravi po parceli ne poteka več cesta, se
zamenja za nepremičnino parc. št. 515/5, k.o. Verače, iz razloga,
ker v naravi predstavlja že zgrajen infrastrukturni objekt – cesta.
III
Po vpisu lastninske pravice, v korist Občine Podčetrtek, se
na nepremičnini parc. št. 515/5, k.o. Verače, ki bo vpisana v nov
zemljiškoknjižni vložek v k.o. Verače, ustanovi javno dobro.
IV
Zamenjava nepremičnin bo izvedena po postopku in na
način, ki ga določajo predpisi. Cena za predmetne nepremičnine
bo določena na osnovi cenitve sodnega izvedenca in cenilca.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0008/2010
Podčetrtek, dne 26. novembra 2010
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.
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PREBOLD
5072.

72

Sklep o začasnem financiranju Občine Prebold
v obdobju januar–marec 2011

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02
– ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in
38/10 – ZUKN) in 99. člena Statuta Občine Prebold (Uradni
list RS, št. 81/06) je župan Občine Prebold dne 17. 11. 2010
sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Prebold
v obdobju januar–marec 2011

73

71

TRANSFERNI PRIHODKI

1.225.069

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.142.600

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
409 Rezerve

41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

43

214.399
39.205
7.041
152.879
10.546
1.722
306.359
0
210.236

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

10.420

413 Drugi tekoči domači transferi

85.702

Proračun
januar–marec
1.968.295

DAVČNI PRIHODKI

666.285

700 Davki na dohodek in dobiček

631.787

703 Davki na premoženje

14.497

704 Domači davki na blago in storitve

20.001
64.562

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

30.725

711 Takse in pristojbine

195

712 Denarne kazni

741

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

532
32.368

36.235

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

36.235

INVESTICIJSKI TRANSFERI

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

NEDAVČNI PRIHODKI

INVESTICIJSKI ODHODKI

431 Investicijski transferi p. in f. osebam,
ki niso v lasti države ali občin

v EUR

730.847

714 Drugi nedavčni prihodki

0

40

42

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

706 Drugi davki

731 Prejete donacije iz tujine

414 Tekoči transferi v tujino

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre‑
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:

70

0

403 Plačila domačih obresti

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

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

730 Prejete donacije iz domačih virov

82.470

3. člen

I.

PREJETE DONACIJE

1.878.579

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

1.560

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o
rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 67/10; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

0

II.

(podlaga za začasno financiranje)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

10.819

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Prebold (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja‑
nuarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).

A.

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

12.379

721 Prihodki od prodaje zalog

74

(vsebina sklepa)

KAPITALSKI PRIHODKI

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

DANA POSOJILA IN POVEČA‑
NJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

1.321.586
26.753
1.294.833
89.716

Uradni list Republike Slovenije
44

Št.

15233

7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

Št. 410/12/2010
Prebold, dne 17. novembra 2010

443 Povečanje namenskega premože‑
nja v javnih skladih in drugih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v
svoji lasti
VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

SEMIČ
5073.

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

IX.

Stran

6. KONČNA DOLOČBA

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila

55

97 / 3. 12. 2010 /

ODPLAČILA DOLGA

39.491

550 Odplačila domačega dolga

39.491

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

50.225

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–39.491

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

–89.716

Sklep o ukinitvi Odloka o zazidalnem načrtu
Semič - Mladica

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) in 14. člena Sta‑
tuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski svet
Občine Semič na 2. seji dne 18. 11. 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi Odloka o zazidalnem načrtu
Semič - Mladica
(SDL, št. 2/89, Uradni list RS, št. 35/95, 17/96, 22/09)
1. člen
Ukine se Odlok o zazidalnem načrtu Semič - Mladica
(SDL, št. 2/89, Uradni list RS, št. 35/95, 17/96, 22/09).

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro‑
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

2. člen
Območje ukinitve se naprej ureja z Odlokom o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine Semič (Uradni list RS,
št. 90/04, 84/09).

4. člen

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu
ter se objavijo na spletni strani občine.

Št. 007-06/2009-11
Semič, dne 19. novembra 2010

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za‑
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po‑
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo‑
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu
proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

5074.

Sklep o oprostitvi plačila komunalnega
prispevka za gradnjo gasilskih domov

Na podlagi 15. člena Odloka o programu opremljanja in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine
Semič (Uradni list RS, št. 12/10) in 14. člena Statuta Občine
Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – UPB1) je Občinski svet Ob‑
čine Semič na 2. seji dne 18. 11. 2010 sprejel

SKLEP
o oprostitvi plačila komunalnega prispevka
za gradnjo gasilskih domov
1. člen
Plačilo komunalnega prispevka se v celoti oprosti za gra‑
dnjo gasilskih domov v Občini Semič.

Stran

15234 /

Št.

97 / 3. 12. 2010

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-53/2010-2
Semič, dne 19. novembra 2010
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

5075.

Sklep o uporabi manjše notranje igralne
površine na otroka v enoti vrtec Sonček OŠ
Belokranjskega odreda Semič

Na podlagi 6. in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list
RS, št. 57/10 – UPB1) in 10. člena Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih
za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47/10) je Občinski
svet Občine Semič na 2. redni seji dne 18. 11. 2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl.
US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10),
35. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05
– UPB) in 12. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB), v zadevi ugotovitve
izvolitve župana Občine Sevnica na lokalnih volitvah 10. 10.
2010, sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
o izvolitvi župana Občine Sevnica
1. Občinski svet Občine Sevnica je ugotovil, da je bil
za župana Občine Sevnica na volitvah 10. 10. 2010 v prvem
krogu izvoljen SREČKO OCVIRK, roj. 5. 11. 1969, stanujoč na
naslovu Podvrh 31, 8292 Zabukovje.
2. Mandatna doba župana traja štiri leta oziroma do prve
seje novo izvoljenega občinskega sveta.
3. Ugotovitveni sklep velja z dnem sprejema.
Št. 032-0003/2010
Sevnica, dne 4. novembra 2010
Najstarejši član
Občinskega sveta Občine Sevnica
Maksimilijan Redenšek l.r.

SKLEP
o uporabi manjše notranje igralne površine
na otroka v enoti vrtec Sonček OŠ
Belokranjskega odreda Semič
1. člen
Enota vrtec Sonček OŠ Belokranjskega odreda Semič,
zaradi zagotavljanja notranje igralne površine (najmanj 3 m2
na otroka), določene v Pravilniku o normativih in minimalnih
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca ne bi mogla spre‑
jeti vseh vpisanih otrok, zato Občina Semič, kot ustanoviteljica
vrtca izvaja aktivnosti za pridobitev dodatnih prostorov.
2. člen
Ker dosledno zagotavljanje notranje igralne površine (naj‑
manj 3 m2 na otroka), določene v Pravilniku o normativih in
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ne bi
omogočilo sprejema vseh vpisanih otrok v vrtec, soglašamo
z manjšo notranjo igralno površino od 4 m2 na otroka v Enoti
vrtca Sonček do 31. 8. 2011, in sicer:
– 3,27 m2 notranje igralne površine na otroka od ena do
dveh let starosti,
– 3,34 m2 notranje igralne površine na otroka od dveh do
treh leti starosti,
– 3,21 m2 notranje igralne površine na otroka od treh do
šest let starosti.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
veljati pa začne z dnem soglasja ministra, pristojnega za po‑
dročje predšolske vzgoje.
Št. 602-60/2010-4
Semič, dne 19. novembra 2010

5077.

Na podlagi 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) ter na podlagi
ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Občine Sevnica o
prenehanju mandata člana občinskega sveta zaradi nezdru‑
žljivosti funkcije člana občinskega sveta s funkcijo župana, ki
ga je Občinski svet Občine Sevnica sprejel na 1. redni seji dne
27. 10. 2010 je Občinska volilna komisija Občine Sevnica na
korespondenčni seji sprejela naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP
Zaradi prenehanja mandata člana občinskega sveta Sreč‑
ku Ocvirku zaradi nezdružljivosti funkcije je mandat Občinske‑
ga sveta Občine Sevnica prešel na naslednjega kandidata z
liste kandidatov Slovenske ljudske stranke v 1. volilni enoti,
Janeza Podlesnika, rojenega 25. 6. 1954, stanujočega Pod‑
gorje ob Sevnični 17b, 8292 Zabukovje, ki je dne 10. 11. 2010
podal izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta
Občine Sevnica.
Št. 041-0001/2010
Sevnica, dne 15. novembra 2010
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Sevnica
Marko Lisec l.r.

Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

SLOVENSKE KONJICE

SEVNICA
5076.

Ugotovitveni sklep o izvolitvi župana Občine
Sevnica

Občinski svet Občine Sevnica je na 1. redni seji dne,
27. 10. 2010, na podlagi 15.b in 42. člena Zakona o lokalni

Ugotovitveni sklep o prehodu mandata
na naslednjega kandidata

5078.

Odlok o rebalansu proračuna Občine
Slovenske Konjice za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in

Uradni list Republike Slovenije

Št.

79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02, 56/02 – ZJU, 127/06 –
ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) ter 94. člena Statuta
Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Sloven‑
ske Konjice na 2. redni seji dne 25. 11. 2010 sprejel

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov
I.
70

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

12.550.000

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

10.544.219

DAVČNI PRIHODKI

9.334.092

700 Davki na dohodek in dobiček

8.018.687

703 Davki na premoženje

688.000

704 Domači davki na blago in storitve

627.405

706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

72

712 Globe in druge denarne kazni

9.000

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

333.680

714 Drugi nedavčni prihodki

178.401

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

74

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

6.254.183

INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.581.931
863.938

96.210

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

390.064

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(75)

0

PREJATA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

75

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44)

500

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

500

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
i naložb

634.040
108.397
1.730.394
66.870
133.451
4.598.911
169.947

0
500
0

–500

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (50)

1.250.000

50

ZADOLŽEVANJE

1.250.000

500 Domače zadolževanje

1.250.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)

228.480

55

ODPLAČILA DOLGA

228.480

550 Odplačila domačega dolga

228.480

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–441.500

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

1.021.520

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII-VIII-IX=-III)

1.462.520

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
31.12. RETEKLEGA LETA

717.993
2.673.152

–1.462.520

V.

IX.
14.012.520

486.274

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

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

0

13.800

TRANSFERNI PRIHODKI

6.254.183

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

310.000

730 Prejete donacije iz domačih virov

286.109

INVESTICIJSKI ODHODKI

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V.)

13.800

2.671.613

1.471.242

410.050

100.050

15235

413 Drugi tekoči domači transferi

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

PREJETE DONACIJE

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

41

685.046
4.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

73

1.210.127

Stran

III.

0

711 Takse in pristojbine

KAPITALSKI PRIHODKI

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

43

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto
2010 (Uradni list RS, št. 122/09) se prvi odstavek 2. člena
spremeni in glasi:
»
A.

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

42

ODLOK
o rebalansu proračuna
Občine Slovenske Konjice za leto 2010

97 / 3. 12. 2010 /

9009 Splošni sklad za drugo

581.979
581.979
«

2. člen
V 4. členu se doda šesta alineja, ki glasi:
»koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z div‑
jadjo.«

Stran

15236 /

Št.

97 / 3. 12. 2010

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0199/2010-1(110)
Slovenske Konjice, dne 25. novembra 2010
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

5079.

Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada
Občine Slovenske Konjice v letu 2010

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09), 101. člena
Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07
– uradno prečiščeno besedilo in 18/10) in 8. člena Odloka o
proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 122/09) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na
2. seji dne 25. 11. 2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine porabljenih sredstev v enakem obdobju v
proračunu za leto 2010. Ta znašajo za obdobje januar–marec
2010 6.165.064,25 EUR.
Proračunskim uporabnikom se sredstva zagotavljajo v
odvisnosti od njihovih dejansko ugotovljenih potreb in finančnih
možnosti.
Investicije se financirajo skladno z že sprejetimi obve‑
znostmi.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju pla‑
čane obveznosti vključijo v proračun za leto 2011.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 410-1/2011
Škofja Loka, dne 26. novembra 2010
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

ODLOK
o uporabi sredstev rezervnega sklada
Občine Slovenske Konjice v letu 2010
1. člen
Za odpravo posledic, ki so jih obilne padavine povzročile
na lokalnih cestah in javnih poteh, se iz rezervnega sklada
Občine Slovenske Konjice za leto 2010 zagotovijo sredstva v
višini 75.930,00 EUR.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0190/2010(110)
Slovenske Konjice, dne 25. novembra 2010
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

ŠKOFJA LOKA
5080.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Škofja Loka v letu 2011

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B) in 14. člena Odloka o proračunu Občine Škofja Loka
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 21/10) župan Občine Škofja
Loka sprejema

SKLEP
o začasnem financiranju
Občine Škofja Loka v letu 2011
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Škofja Loka se financira‑
nje potreb proračunskih uporabnikov nadaljuje na podlagi pro‑
računa Občine Škofja Loka za leto 2010. Obdobje začasnega
financiranja traja do 31. 3. 2011.

ŠMARJEŠKE TOPLICE
5081.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni
obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Hidravlične
izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode
na območju Občine Šmarješke Toplice

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtova‑
nju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP), 43. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/0610, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09) in
35. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list
RS, št. 21/07, 33/10) županja Občine Šmarješke Toplice
objavlja

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega
prostorskega načrta Hidravlične izboljšave
in nadgradnja sistema pitne vode na območju
Občine Šmarješke Toplice
1. Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgrnitve:
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Hidravlične izboljšave in
nadgradnja sistema pitne vode na območju Občine Šmarje‑
ške Toplice (v nadaljevanju: OPPN) bo potekala od vključno
10. decembra 2010 do vključno 10. januarja 2011 v prostorih
Občine Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke
Toplice, ob delavnikih v času uradnih ur občinske uprave.
Na spletnem naslovu www.smarjeske-toplice.si bo dostopna
elektronska oblika dopolnjenega osnutka Občinskega pro‑
storskega načrta.
2. Kraj in čas javne obravnave:
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo pote‑
kala na naslednji lokaciji:

Uradni list Republike Slovenije
Lokacija
Čas
Kulturni dom Šmarjeta,
15. december 2010,
Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke ob 17.00 uri
Toplice
Javno obravnavo bo vodila pristojna služba občinske
uprave skupaj z izdelovalci OPPN.
3. Način podajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok
za njihovo posredovanje:
Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopol‑
njen osnutek OPPN v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov: Obči‑
na Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice,
z oznako »Javna razgrnitev OPPN Hidravlične izboljšave in
nadgradnja sistema pitne vode na območju Občine Šmarješke
Toplice – pripombe«. Pripombe in mnenja se lahko pošljejo po
elektronski pošti na naslov: info@smarjeske-toplice.si, in sicer
na obrazcu, ki bo dosegljiv na spletni strani Občine Šmarješke
Toplice: www.smarjeske-toplice.si.
Pripombe in mnenja bo možno podati samo v času traja‑
nja javne razgrnitve.
Št. 355-0006/2009
Šmarjeta, dne 26. novembra 2010
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

TABOR
5082.

Odlok o porabi koncesijske dajatve
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08)
in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06)
je Občinski svet Občine Tabor na 1. redni seji dne 29. 11. 2010
sprejel

ODLOK
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih je ob‑
čina prejela na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o
divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US
in 17/08).

Št.

3. člen
Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi Javnega
razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo.
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KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 341-01/2010-1
Tabor, dne 29. novembra 2010
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

TREBNJE
5083.

Odlok o porabi dela sredstev proračunske
rezerve v letu 2010

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02, 56/02 – ZJN,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 46/09), 29. člena
Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07), 14. člena
Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 15/10, 66/10, 76/10) je Občinski svet Občine Trebnje na
41. seji dne 17. 11. 2010 sprejel

ODLOK
o porabi dela sredstev proračunske rezerve
v letu 2010
1. člen
Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovi finančna
sredstva v višini 7.532,45 EUR, za kritje stroškov, ki so nastali
ob izvajanju nujnih sanacijskih ukrepov na plazovih, zaradi in‑
tervencij pri reševanju imetja občanov, zaščite pri poplavljanju,
organizacije interventnih akcij in zaradi neprevoznosti cest in
ogroženosti lokalnega prometa, kot posledica poplav v septem‑
bru 2010 na območju Občine Trebnje.
2. člen
Dejanska poraba bo v okviru zaključnega računa za leto
2010 posebej specificirana.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-22/2010
Trebnje, dne 17. novembra 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za trajnostno gospodar‑
jenje z divjadjo, in sicer za ukrepe varstva divjadi in biomeliora‑
tivne ukrepe (vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč
in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava
in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega
drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic
in prež).
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5084.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Trebnje za leto 2011

Na podlagi 103. člena Zakona o prostorskem načrtova‑
nju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09), 18. člena Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje
(Uradni list RS, št. 71/98, 64/99, 101/00, 109/03 in 119/05) in
18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07)
je Občinski svet Občine Trebnje na 41. redni seji dne 17. 11.
2010 sprejel
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SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Trebnje za leto 2011
I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb‑
nega zemljišča na območju Občine Trebnje za leto 2011 znaša
(0,0020102146) 0,002010€/m2.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 007-21/2010-2
Trebnje, dne 23. novembra 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih
programov v vrtcih na območju Občine Tržič
1. člen
Cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na obmo‑
čju Občine Tržič znašajo mesečno na otroka po posameznih
programih:
Ekonomska cena
v EUR

Program
Celodnevni programi
1. prvo starostno obdobje
(oddelki od 1 do 3 let)

427,07

2. drugo starostno obdobje
(oddelki od 3 do 6 let)

356,17

3. kombiniran oddelek in oddelek
3 do 4 leta

381,09

2. člen
Razlika med potrjeno ceno programov in ceno za starše
se krije iz proračuna Občine Tržič.

TRŽIČ
5085.

Odlok o razveljavitvi Odloka o organiziranju
pomoči družini na domu na območju Občine
Tržič in merilih za oprostitev plačil storitev

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list
RS, št. 15/95, 20/01, 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na
2. redni seji dne 24. 11. 2010 sprejel

ODLOK
o razveljavitvi Odloka o organiziranju pomoči
družini na domu na območju Občine Tržič
in merilih za oprostitev plačil storitev
1. člen
S tem odlokom se razveljavlja Odlok o organiziranju po‑
moči družini na domu na območju Občine Tržič in merilih za
oprostitev plačil storitev (Uradni list RS, št. 142/04).
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 061-0002/2010-43
Tržič, dne 24. novembra 2010
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

5086.

Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojnovarstvenih programov v vrtcih na območju
Občine Tržič

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo (ZVrt-UPB2) in 25/08),
2., 4., in 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS,
št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 10. člena Statuta Občine Tržič
(Uradni list RS, št. 15/95, 20/01, 79/01) je Občinski svet Občine
Tržič na 2. redni seji dne 24. 11. 2010 sprejel

3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Tržič po veljavni za‑
konodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v
vrtcu, lahko:
– uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. julija
do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno
odsotnost otroka najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni.
Starši plačajo rezervacijo v višini 50% mesečnega prispevka
staršev za program, v katerega je bil otrok vključen pred za‑
časno odjavo,
– uveljavijo začasen izpis otroka zaradi zdravstvenih ra‑
zlogov, in sicer s predložitvijo zdravniškega potrdila za otroka.
Kot začasni izpis otroka zaradi bolezni se upošteva odsotnost
otroka nad 10 delovnih dni. V času odsotnosti otroka starši
plačajo 50% mesečnega prispevka za program, v katerega je
vključen.
4. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določi‑
tvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na
območju Občine Tržič, št. 602-0016/2009-43 z dne 17. 9. 2009
(Uradni list RS, št. 74/09).
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati 1. 12. 2010.
Št. 602-0019/2010-43
Tržič, dne 24. novembra 2010
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

5087.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Tržič

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referen‑
dumski kampanji (ZVRK, Uradni list RS, št. 41/07 in 105/08
– odločba US) in 10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni
list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič
na 2. redni seji dne 24. 11. 2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Tržič
1. člen
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tržič.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve občinskega sveta
ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca
v občini.
Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira,
povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upra‑
vičenca v občini, tako da znašajo 0,40 EUR.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za
člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati
za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve
stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljen glas,
pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o vseh
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, ki ga je
organizator volilne kampanje dolžan predložiti občinskemu
svetu in računskemu sodišču v 15 dneh po zaprtju transak‑
cijskega računa.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra‑
vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od sku‑
pnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer
0,12 EUR na dobljen glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 0,12 EUR za dobljen glas le na osnovi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zne‑
ska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila iz 3. točke
tega sklepa.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Obči‑
ne Tržič v roku 30 dni po predložitvi poročila iz 3. točke tega
sklepa, občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, velja pa za po‑
vrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Tržič v letu 2010.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-0001/2010-21
Tržič, dne 24. novembra 2010
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

Št.
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VERŽEJ
5088.

Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb obdelave mešanih
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov v Občini Veržej

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1)
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06
– ZmetD, 66/06 – odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 – odločba
US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in
108/09), v zvezi z Uredbo o odlaganju odpadkov na odlaga‑
liščih (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09), 3. in
7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Uradni
list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 3. in
17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 29/07 odločba US: U-I-56/06-31, 58/07
odločba US: U-I-34/05-9, 16/08 odločba US: U-I-414/06-7,
17/08, 21/08 – popr., 76/08 – ZIKS-1c, 108/09 in 109/09 – od‑
ločba US: U-I-56/08-15), 2. in 5. člena Odloka o gospodarskih
javnih službah na območju Občine Veržej (Uradni list RS,
št. 11/02, 41/04 in 44/04) in 16. člena Statuta Občine Veržej
(Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na
29. seji dne 28. 9. 2010 sprejel

ODLOK
o načinu izvajanja obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb obdelave mešanih
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov v Občini Veržej
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa način izvajanja obveznih občinskih go‑
spodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih od‑
padkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna služba)
na območju Občine Veržej.
2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova izvajanja javnih
služb;
2. vrste in obseg storitev javnih služb ter njihova prostor‑
ska razporeditev;
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javnih
služb;
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javnih
služb;
5. viri financiranja, oblikovanje cen in obračun storitev
javnih služb;
6. vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvaja‑
nje javnih služb;
7. nadzor nad izvajanjem javnih služb;
8. kazenske določbe;
9. prehodne ter končne določbe.
3. člen
Cilji javnih služb po tem odloku so:
1. Povzročiteljem komunalnih odpadkov zagotavljati
(omogočati) dostop do storitev javnih služb;
2. Zasledovati doseganje ciljev operativnih programov in
predpisov s področja varstva okolja na ravni države in občin;
3. Zagotavljati podatke, poročati in obveščati pristojne
službe, ustanovitelje ter javnost o obdelavi mešanih komunal‑
nih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjeva‑
nja komunalnih odpadkov;
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4. Zagotavljati načelo, da stroške obdelave mešanih
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov plača njihov povzro‑
čitelj in
5. Zagotavljati izdelavo in sprejem letnih ter dolgo‑
ročnih programov ukrepov na področju obdelave mešanih
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov.
4. člen
Subjekti obdelave mešanih komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov so:
1. Občina Veržej (v nadaljevanju: občina);
2. Izvajalec javnih služb obdelave mešanih komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranje‑
vanja komunalnih odpadkov na območju občine Veržej (v
nadaljevanju: izvajalec);
3. Povzročitelji komunalnih odpadkov na območju obči‑
ne (v nadaljevanju: povzročitelj);
4. Imetniki komunalnih odpadkov na območju občine.
5. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo na‑
slednji pomen:
1. Odpadek je določena snov ali predmet, ki ga njegov
povzročitelj ali druga oseba, ki ga ima v posesti, zavrže, na‑
merava ali mora zavreči. Za odpadek se šteje takšna snov
ali predmet, ki je v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja,
uvrščen v eno od skupin odpadkov.
2. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev ali
njim po naravi ali sestavi podobni odpadki iz proizvodnje, tr‑
govine, storitvene ali druge dejavnosti, ki nastaja na območju
občine in so določeni s predpisom o ravnanju z odpadki (v
nadaljevanju: odpadki).
3. Ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, obdelava,
predelava in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzoro‑
vanjem teh postopkov in nadzorom odlagališč po zaprtju.
4. Obdelava odpadkov je predelava oziroma odstranje‑
vanje odpadkov, kar je v skladu s predpisom, ki ureja rav‑
nanje z odpadki, vključno s sortiranjem odpadkov, s katerim
se spremenijo lastnosti odpadkov z namenom zmanjšanja
prostornine ali teže odpadkov pred njihovim odlaganjem, z
namenom zmanjšanja biološko razgradljivih snovi v odpad‑
kih, z namenom zmanjšanja nevarnih lastnosti, lažjega rav‑
nanja z njimi ali povečanja možnosti za njihovo predelavo.
Izločevanje ločenih frakcij z ločenim zbiranjem komunalnih
odpadkov ne šteje za obdelavo odpadkov.
5. Predelava odpadkov so postopki, določeni s pred‑
pisom, ki ureja ravnanje z odpadki in drugi postopki z na‑
menom koristne uporabe odpadkov in njihovih sestavin.
Predelava odpadkov je tudi njihova priprava za ponovno
uporabo, recikliranje snovi v odpadkih, njihov sežig ali so‑
sežig z energetsko izrabo (npr. sortiranje) in predelava od‑
padkov v gorivo.
6. Odstranjevanje odpadkov so postopki, določeni s
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki in vsi drugi postopki
priprave za odstranjevanje odpadkov, katerih ni mogoče
predelati.
7. Odlagališče odpadkov je naprava ali več naprav za
odlaganje odpadkov na površino tal ali pod njo.
8. Finančno jamstvo so sredstva, ki jih je potrebno za‑
gotoviti za zaprtje odlagališča in izvajanje ukrepov po zaprtju
odlagališča za obdobje najmanj 30 let.
6. člen
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javnih služb iz
1. člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom,
se uporabljajo veljavni predpisi s področja varstva okolja.

Uradni list Republike Slovenije
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB, ZAČETEK IN TRAJANJE
IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB
7. člen
Občina Veržej odda izvajanje obveznih občinskih gospo‑
darskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov
in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov za celotno območje občine neposredno skupnemu
Javnemu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.,
kot to opredeljuje Uredba o odlaganju odpadkov na odlagali‑
ščih (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09) in Odlok
o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki
Puconci d.o.o. (Uradni list RS, št. 34/08 in 54/09).
8. člen
V skladu z določili Odloka o ustanovitvi javnega podjetja
Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (Uradni list RS,
št. 34/08 in 54/09) se med izvajalcem in občino sklene pogod‑
ba za izvajanje javnih služb obdelave mešanih komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju Občine Veržej.
9. člen
Izvajalec javnih služb po tem odloku opravlja za celotno
območje Občine Veržej:
– javno službo obdelava mešanih komunalnih odpadkov;
– javno službo odlaganje ostankov predelave ali odstra‑
njevanja komunalnih odpadkov;
– dobavo, postavitev in vzdrževanje skupne občinske
infrastrukture, ki služi za izvajanje teh javnih služb v okviru
CEROP;
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano izvaja‑
nje in kvalitetno opravljanje javnih služb, v skladu s predpisi in
v javnem interesu.
10. člen
Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci
d.o.o., ki ima pravico opravljanja dejavnosti iz 13. člena tega
odloka, mora dejavnost opravljati v svojem imenu in za svoj
račun.
Javni službi se zagotavljata za vse odpadke z območja
občine, ki so v skladu z občinskim predpisom, ki ureja zbiranje
in prevoz komunalnih odpadkov namenjeni obdelavi in odlaga‑
nju ali drugi obliki odstranjevanja.
11. člen
Določene storitve javnih služb (predelava odpadkov in
druge storitve s področja ravnanja z odpadki) lahko v imenu in
za račun izvajalca, s soglasjem Sveta ustanoviteljic Javnega
podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., izvaja
podizvajalec, ki je registriran v skladu s predpisi, ki urejajo
področje ravnanja z odpadki in izpolnjuje druge pogoje za
izvajanje javnih služb.
Izvajalec javnih služb mora v primeru izvajanja javnih
služb preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do občine in
uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v svojem
imenu in za svoj račun.
III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNIH SLUŽB, NJIHOVA
PROSTORSKA RAZPOREDITEV IN JAVNA POOBLASTILA
12. člen
Javni službi po tem odloku obsegata:
a) Storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov, ki zajemajo:
– Sortiranje mešanih komunalnih odpadkov
– Obdelava komunalnih odpadkov v obliki kompostiranja
– predvsem bioloških odpadkov
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– Mehansko biološka obdelava komunalnih odpadkov
– Oddajanje ločenih frakcij v nadaljnjo predelavo v skladu
s predpisi
– Reciklažo, trženje ali ponovno uporabo (predelavo)
ločenih frakcij
– Pripravo komunalnih odpadkov za termično obdelavo
– Odlaganje preostankov obdelanih komunalnih odpad‑
kov
– Skladiščenje določenih nevarnih odpadkov v skladišču
nevarnih odpadkov za določeni čas in njihova oddaja v uničenje
in nadaljnjo obdelavo
b) Druge storitve, potrebne za nemoteno izvajanje javnih
služb.
13. člen
Na operativni ravni storitve obdelave mešanih komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov obsegajo predvsem naslednja dela:
– tehtanje, preverjanje in prevzem nenevarnih odpadkov
v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem za obratovanje odla‑
gališča;
– zagotavljanje obdelave in predelave odpadkov v skladu
z programom;
– zagotavljanje odlaganja ostankov predelave ali odstra‑
njevanje odpadkov;
– redno vzdrževanje in zagotavljanje varnega obratovanja
objektov in naprav za obdelavo, predelavo in odstranjevanje
odpadkov ter izločanje uporabnih frakcij za kasnejšo prede‑
lavo;
– razvrščanje, izločanje, obdelavo, sortiranje in začasno
skladiščenje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, gradbenih od‑
padkov nevarnih frakcij, kuhinjskih biorazgradljivih odpadkov in
ostankov komunalnih odpadkov;
– pripravo ukrepov za zapiranje odlagališča in vodenje
postopkov zapiranja odlagališča v skladu s predpisi;
– zagotavljanje obratovalnega monitoringa objektov za
odstranjevanje odpadkov v skladu z veljavno zakonodajo;
– izvajanje ukrepov in nalog za zmanjševanje količin
odlaganja biorazgradljivih odpadkov in za zajem odlagališčnih
plinov;
– pripravo ukrepov in nalog za preprečevanje škodljivih
vplivov na okolje;
– izdelavo letnih in dolgoročnih programov obdelave in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov;
– vodenje evidenc, pripravo poročil ter poročanje pristoj‑
nim službam in ustanoviteljem.
Vse navedene storitve mora zagotavljati izvajalec v skladu
s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki in odlaganja
odpadkov na odlagališčih.
Med druge storitve, potrebne za nemoteno izvajanje jav‑
nih služb, pa sodijo naslednje naloge:
– poročanje občini o izvajanju javnih služb na njihovem
območju;
– pravočasno obveščanje uporabnikov ter izvajalcev jav‑
nih služb zbiranja komunalnih odpadkov in prevoza komunalnih
odpadkov o posameznih aktivnostih sprememb izvajanja javnih
služb;
– oblikovanje predlogov cen oziroma sprememb tarifnih
postavk javnih služb;
– obračun storitev javnih služb;
– vodenje katastra gospodarske infrastrukture v zvezi z
javnima službama, skladno s predpisi;
– obveščanje pristojnih organov o kršitvah uporabe sto‑
ritev javnih služb in
– omogočanje nemotenega nadzora nad izvajanjem jav‑
nih služb.
14. člen
Storitve javnih služb so kot javne dobrine zagotovljene
vsakomur pod enakimi pogoji za enake vrste odpadkov. Uporaba

Št.

97 / 3. 12. 2010 /

Stran

15241

storitev javnih služb je v obsegu, ki ga določajo zakoni in predpisi
o načinu izvajanja javnih služb, za uporabnike obvezna.
15. člen
Če so odpadki, pripeljani za odlaganje na odlagališče,
neustrezni in jih skladno s predpisi, ki urejajo odlaganje od‑
padkov, ni dovoljeno odlagati na odlagališču ali ne ustrezajo
deklariranim, jih mora izvajalec zavrniti, prevoznik ali imetnik
pa jih mora odpeljati na ustrezno skladiščenje.
Izvajalec lahko dovoli začasno skladiščenje zavrnjene po‑
šiljke odpadkov na območju odlagališča največ za štiri mesece
pod pogojem, da si povzročitelj odpadkov na lastne stroške
uredi ustrezno dokumentacijo, s katero dokaže, da je takšne
odpadke možno odložiti na tem odlagališču, v kolikor si teh do‑
kumentov v prej navedenem roku ne preskrbi, lahko izvajalec
javnih služb na njegove stroške poskrbi za dokončno deponi‑
ranje teh odpadkov v skladu z veljavnimi predpisi.
O začasno skladiščeni oziroma zavrnjeni pošiljki odpad‑
kov se obvesti pristojno inšpekcijsko službo.
16. člen
S tem odlokom prevzame izvajalec javnih služb obdelave
mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov pre‑
delave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov tudi storitve
vodenja katastra, povezanega z javnima službama in ostalih
evidenc za celotno območje Občine Veržej, kot to izhaja iz
tega odloka.
Uskladitev obstoječih, delno vzpostavljenih katastrov,
vzdrževanje in finančna razmerja v zvezi z uskladitvijo obsto‑
ječih, delno vzpostavljenih katastrov in vzdrževanje katastrov
posameznih javnih služb v okviru CEROP se uredi s posebno
pogodbo med izvajalcem in občino.
Kataster javnih služb z vsemi zbirkami podatkov je last
občine in se vodi skladno s predpisi, ki urejajo vodenje zbirnega
katastra gospodarske javne infrastrukture, in usklajeno s stan‑
dardi in normativi geografskega informacijskega sistema.
Kataster mora biti voden ažurno.
17. člen
Izvajalec ima, glede na vsebino izvajanja javnih služb in
glede na infrastrukturo, ki jo opredeljuje ta odlok, javno poo‑
blastilo za predpisovanje projektnih pogojev in dajanje soglasij
za gradnjo gradbeno inženirskih objektov, v skladu z veljavno
zakonodajo.
Izvajalec je dolžan na vlogo stranke izdelati tudi predho‑
dne strokovne pogoje ali mnenje.
Izvajalec je pogoje za izdajo soglasij dolžan predhodno
uskladiti z občino, slednja pa ima pravico pred izdajo soglasja
seznaniti se z le-tem.
Če ni v zakonu, podzakonskem predpisu ali v tem odloku
določeno drugače, o pritožbah zoper odločitve izvajalca, ki jih
ta v upravnem postopku sprejema pri izvajanju javnih poobla‑
stil, odloča župan.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV
JAVNIH SLUŽB
18. člen
Za zagotavljanje javnih služb mora občina neposredno
oziroma preko skupnih organov Javnega podjetja Center za
ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. izvajalcu javnih služb za‑
gotoviti:
– izvajanje javnih služb v skladu s predpisi, kar zajema
tudi sprejem Tehničnega pravilnika o obdelavi mešanih komu‑
nalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstra‑
njevanja komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki
(sprejme ga Svet ustanoviteljic),
– sprejem cene storitev, ki bodo zagotavljale ob normal‑
nem poslovanju ustrezen obseg in kvaliteto storitev javnih služb
(sprejme jo Svet ustanoviteljic),
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– v proračunu občine v skladu z predpisi, ki urejajo po‑
dročje obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
sredstva za delež eventualnega subvencioniranja stroškov ko‑
munalne infrastrukture v ceni obdelave mešanih komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov (sprejme Občinski svet),
– prostor za odlaganje ostankov predelave ali odstranje‑
vanja odpadkov, kolikor ga v skladu z dogovorom ne zagotavlja
izvajalec (odloča Občinski svet),
– nadzor nad izvajanjem javnih služb (izvajata Svet usta‑
noviteljic oziroma Skupščina javnega podjetja).
19. člen
Izvajalec mora zagotoviti obdelavo prevzetih odpadkov na
način in pod pogoji, da jih lahko obdela sam, oziroma odda pre‑
delovalcu oziroma odstranjevalcu odpadkov ali proda trgovcu
odpadkov tako, da trgovec postane njihov imetnik.
Pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov ali oddaji
odpadkov v obdelavo mora izvajalec upoštevati, da:
– ima predelava odpadkov prednost pred njihovim od‑
stranjevanjem,
– ima priprava odpadkov za ponovno uporabo prednost
pred recikliranjem in drugimi načini predelave,
– imata sežig ali sosežig odpadkov z energetsko izrabo
prednost pred drugimi načini predelave, če obremenjujeta oko‑
lje manj od drugih postopkov predelave in
– je potrebno odpadke, za katere ni mogoče zagotoviti
predelave, odstraniti, pri čemer je odlaganje najslabša možnost,
zato je dovoljeno odlaganje samo obdelanih odpadkov v skladu
s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih.
20. člen
Izvajalec mora obdelavo odpadkov zagotoviti v okviru
postopkov predelave odpadkov (postopki R) in odstranjevanja
odpadkov (postopki D) predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV
JAVNIH SLUŽB, OBČINE IN IZVAJALCA JAVNIH SLUŽB
21. člen
Uporabniki storitev javnih služb, ki sta predmet urejanja v
tem odloku, so vsi povzročitelji odpadkov, kot jih opredeljuje ob‑
činski odlok, ki ureja zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov.
Uporabniki storitev javnih služb, ki sta predmet urejanja
v tem odloku, so tudi druge pravne in fizične osebe, ki niso
vključene v sistem ravnanja z odpadki v skladu z odlokom, ki
ureja zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, pa uporabljajo
storitve javnih služb po tem odloku (npr. lastna dostava odpad‑
kov na odlagališče).
Uporaba storitev javnih služb je za povzročitelje odpadkov
obvezna v okvirih, ki jih določa odlok, ki ureja način opravlja‑
nja javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na
območju občine.
22. člen
Uporabniki imajo pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja sto‑
ritev javnih služb,
– do zagotovljenih cen storitev javnih služb,
– do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti
storitev,
– zahtevati vse obvezne in neobvezne storitve javnih
služb,
– vpogleda v evidence – kataster oziroma v zbirke podat‑
kov, ki jih vodi izvajalec javnih služb in se nanašajo nanj,
– uporabljati storitve javnih služb pod pogoji, določenimi
z zakonom, tem odlokom in z drugimi predpisi.
Uporabnik storitve javnih služb se lahko v zvezi z izva‑
janjem javnih služb pritoži izvajalcu javnih služb in občini, če
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meni, da je bila storitev javnih služb opravljena v nasprotju s
tem odlokom.
23. člen
Uporabniki imajo dolžnost:
– upoštevati navodila izvajalca javnih služb in omogočiti
neovirano opravljanje storitev javnih služb,
– pripraviti odpadke pred prepustitvijo izvajalcu zbira‑
nja in prevoza odpadkov oziroma neposredno izvajalcu javnih
služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
na ta način (ločeno zbiranje odpadkov), da jih je možno, ko jih
prevzame izvajalec javnih služb obdelave mešanih komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov čim več dodatno obdelati in reciklirati ter
odložiti preostanek skladno s tem odlokom in okoljevarstvenim
dovoljenjem,
– redno plačevati storitve v skladu z veljavnimi tarifami
javnih služb,
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javnih služb
oziroma sporočiti izvajalcu javnih služb vsako spremembo,
– nuditi izvajalcu javnih služb potrebne podatke za vode‑
nje katastra – obveznih zbirk podatkov,
– za namene sprotne izterjave zamudnikov plačevanja
obveznosti iz sedme alineje 24. člena tega odloka omogočiti
oziroma zagotoviti podatke o lastnih socialnih transferjih.
24. člen
Dolžnosti občine so zlasti:
– da zagotavlja izvajalcu javnih služb pogoje izvajanja
vseh storitev, predpisanih z zakonom in z drugimi predpisi o
načinu izvajanja javnih služb;
– da zagotovi, da bodo vsi komunalni odpadki iz območja
občine oddani izvajalcu javnih služb obdelave mešanih komu‑
nalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranje‑
vanja komunalnih odpadkov po tem odloku;
– da zagotavlja takšno višino plačil in ceno storitev, da je
ob normalnem poslovanju možno zagotoviti ustrezen obseg in
kakovost storitev ter vzdrževanje objektov, naprav in opreme,
da se lahko ohranja njihova vrednost;
– da izvajalcu javnih služb v okviru cene storitev ali iz
sredstev proračuna zagotovi potrebna sredstva v obliki finanč‑
nega jamstva za zaprtje odlagališča v skladu z IPPC dovolje‑
njem za obratovanje odlagališča;
– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepoo‑
blaščenih izvajalcev, ki bi mimo izvajalca javnih služb izvajali
storitve javnih služb na območju občine;
– pisno obveščanje izvajalca javnih služb o morebitnih
ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov;
– da v okviru javne službe zbiranja komunalnih odpadkov
in prevoza komunalnih odpadkov zagotovi ločeno zbiranje in
dostavo tako zbranih odpadkov izvajalcu javnih služb obde‑
lave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (zbiranje
odpadkov na izvoru v obliki in na način, ki bo omogočal čim
večji obseg reciklaže – obdelave s pomočjo sortiranja – papir,
plastika, steklo, kartoni … – pred mehansko biološko obdelavo
in kompostiranja – biološki odpadki iz zelenih površin, gospo‑
dinjski-kuhinjski odpadki …).
25. člen
Dolžnosti izvajalca javnih služb so predvsem:
– izvajati javno službo obdelave mešanih komunalnih
odpadkov v skladu z predpisi,
– izvajati javno službo odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov na odlagališčih, ki jih ima
v upravljanju v skladu z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem
in Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih,
– skrbeti za razvoj, načrtovanje in pospeševanje javnih služb
ter za investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti, napra‑
vami, opremo in sredstvi, potrebnimi za izvajanje javnih služb,
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– pripraviti predlog programa odlaganja odpadkov,
– izvajati kontrolo odpadkov in odvzem reprezentativnih
vzorcev,
– izvajati redne preglede centra,
– izvajati storitve javnih služb s skrbnostjo, v skladu z
zakoni in drugimi predpisi ter zagotavljati uporabnikom enako‑
pravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno
opravljanje javnih služb, v skladu s predpisi in v javnem inte‑
resu,
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in
standarde, povezane z izvajanjem javnih služb, zlasti pa v tem
okviru skrbeti za ekološko usmerjeno ravnanje z odpadki,
– tekoče zagotavljati vzdrževanje objektov, naprav in dru‑
gih sredstev, namenjenih izvajanju dejavnosti,
– oblikovati predloge cen oziroma spremembe tarifnih
postavk javnih služb ter jih usklajevati s pristojnimi ministrstvi,
– sprejeti poslovnik za obratovanje CERO in odlagališč,
katerih upravljalec je izvajalec javnih služb,
– omogočiti nemoten nadzor nad izvajanjem javnih služb,
– sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin, oziroma
opravljanje storitev, ki so predmet izvajanja javnih služb ali v
povezavi z njo,
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v
zvezi z izvajanjem javnih služb,
– odgovarjati uporabnikom na njihove pobude in/ali pri‑
tožbe,
– obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti
uvedeni s predpisom,
– pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev iz
drugih virov, v kolikor je to vezano na izvajanje javnih služb,
– vodenje evidenc in katastrov v zvezi z javnima služba‑
ma, usklajenih z občinskimi evidencami,
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige,
– pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne programe in
dolgoročne plane javnih služb, letna poročila, kakor tudi druge
kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti,
– poročati občini o izvajanju javnih služb,
– obveščati druge pristojne organe (inšpekcije …) o kr‑
šitvah.
Glede zadev, ki niso posebej urejene s to pogodbo, zlasti
glede oskrbovalnih standardov, razvrstitve objektov in naprav,
vzdrževalnih in organizacijskih standardov in drugih standardov
in normativov za izvajanje javnih služb, se mora izvajalec javnih
služb ravnati po predpisih pristojnega ministrstva.

– pritožbah uporabnikov storitev javnih služb in o reše‑
vanju le-teh,
– zavrnitvah uporabnikov storitev,
– oddaji poslov podizvajalcem,
– spremembah v podjetju izvajalca javnih služb,
– škodnih dogodkih,
– vseh ostalih okoliščinah,
– vse elemente predpisane v področnem državnem pred‑
pisu.

26. člen
Izvajalec javnih služb je najkasneje do 31. 3. vsakega
tekočega leta dolžan pripraviti predlog poslovnega načrta za
javni službi za tekoče leto in poročilo o poslovanju v preteklem
letu v zvezi z izvajanjem javnih služb za območje občine ter z
njima seznaniti Občinski svet.
Poslovni načrt in poročilo o poslovanju sprejmeta Svet
ustanoviteljic oziroma Skupščina javnega podjetja Center za
ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., v roku in na način kot je to
predvideno z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Center za
ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. oziroma področnim državnim
predpisom.
Poslovni načrt izvajanja javnih služb vsebuje predvsem:
– obseg predvidenih investicij in investicijskega vzdrže‑
vanja z navedbo posameznih objektov in naprav, stroškovno
oceno, cenikom in pričakovanimi rezultati na področju obdelave
mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predela‑
ve ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– obseg predvidenega rednega izvajanja javnih služb s
stroškovno oceno in cenikom,
– obseg in stroški zamenjave uničene in poškodovane
opreme ter naprav,
– predlog porabe sredstev za uporabo javne infrastrukture
iz naslova amortizacije,
– izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima izvajalec javnih služb
v skladu s sklenjeno pogodbo o izvajanju javnih služb,

VI. VIRI FINANCIRANJA, OBLIKOVANJE CEN
IN OBRAČUN STORITEV JAVNIH SLUŽB

27. člen
Občina Veržej in izvajalec javnih služb obdelave mešanih
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali od‑
stranjevanja komunalnih odpadkov praviloma letno s pogodbo
uredita vsa vprašanja povezana s plačevanjem najemnine in na‑
čin ter pogoje uporabe drugih elementov cene za uporabo javne
infrastrukture ter obseg in višino morebitnega subvencioniranja
cene za uporabo javne infrastrukture. Osnova za sklenitev po‑
godbe je potrjen poslovni načrt iz prejšnjega člena tega odloka.
28. člen
Izvajalec javnih služb je dolžan zagotavljati interventno
izvajanje javnih služb ter zagotoviti ustrezno zavarovanje ne‑
varnih in zdravju škodljivih odpadkov, ki niso primerni za od‑
laganje, oziroma popraviti okvare in poškodbe na zbiralnikih
nevarnih odpadkov ter okvare in poškodbe na objektih in napra‑
vah, v delu, kjer se predelujejo oziroma odlagajo in skladiščijo
nevarni in zdravju škodljivi odpadki, v roku 12 ur po ugotovitvi
napake oziroma po pisnem obvestilu uporabnikov.
Izvajalec javnih služb je dolžan vzdrževati v uporabnem
stanju vse naprave, opremo in objekte predmetnih javnih služb
obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Vse more‑
bitne napake, okvare in pomanjkljivosti na slednjih, ki pomenijo
tekočo obrabo in neposredno ne ogrožajo zdravja ljudi in var‑
stva okolja, mora izvajalec javnih služb odpraviti v roku 14 dni
od ugotovitve oziroma od pisnega obvestila uporabnikov.
29. člen
Izvajalec javnih služb je v skladu z zakonom odgovoren
za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem javnih
služb povzročijo pri njem zaposleni ljudje, uporabnikom ali
tretjim osebam.

30. člen
Izvajalec javnih služb pridobiva sredstva za izvajanje jav‑
nih služb iz naslednjih virov:
– iz plačila uporabnikov za opravljene storitve javnih služb,
– iz proračuna občine in
– iz drugih virov.
31. člen
Cene storitev javnih služb se oblikujejo v skladu s predpisi
Republike Slovenije, ki urejajo področje občinskih javnih služb
varstva okolja.
Cene storitev javnih služb so cene (tarifne postavke), na
podlagi katerih izvajalec javnih služb obračunava opravljene
storitve njihovim uporabnikom oziroma izvajalcem javnih služb
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.
32. člen
Zavezanci za plačilo storitev javnih služb po tem odloku
so vse fizične in pravne osebe, ki so zavezanci za plačilo sto‑
ritev javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v
skladu z občinskim odlokom, ki ureja slednjo javno službo.
Povzročiteljem, ki odpadke prepeljejo na odlagališče sami
in niso vključeni v sistem storitev javnih služb ravnanja z odpadki,
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v skladu z občinskim odlokom, ki ureja zbiranje in prevoz komu‑
nalnih odpadkov, se za storitve javnih služb po tem odloku izstavi
račun v skladu z veljavno tarifo iz prejšnjega člena tega odloka.
VII. VRSTA OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH
ZA IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB
33. člen
Za zagotavljanje javnih služb občina zagotovi prostor za
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov, prevzetih na območju občine, v sklopu CEROP.
34. člen
Izvajalec javnih služb zagotavlja predelavo in odstranjeva‑
nje odpadkov z opremo, objekti in napravami v sklopu CEROP,
ki jih ima v najemu oziroma upravljanju.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNIH SLUŽB
35. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka bo opravljal
pristojni občinski inšpekcijski organ.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
36. člen
Z globo 3.000,00 EUR se kaznuje za prekršek povzro‑
čitelj komunalnih odpadkov, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju z določili tega
odloka, da:
– ne upošteva navodila izvajalca in onemogoča neovirano
opravljanje storitev javnih služb,
– redno ne plačuje storitev v skladu z veljavnimi tarifami
javnih služb,
– izvajalcu ne prijavi vsa dejstva, pomembna za izvajanje
javnih služb.
Z globo 300,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe ali samo‑
stojnega podjetnika posameznika.
37. člen
Z globo 300,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka prejšnjega člena povzročitelj komunalnih odpadkov,
ki je fizična oseba.

Uradni list Republike Slovenije
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Do sklenitve pogodbe iz prvega odstavka 8. člena tega
odloka, izvaja javno službo obdelave mešanih komunalnih
odpadkov in javno službo odlaganja ostankov predelave ali od‑
stranjevanja komunalnih odpadkov za celotno območje občine
Veržej Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci
d.o.o., kot regijski izvajalec te javne službe v skladu z določili
Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS,
št. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09).
39. člen
Izvajalec javnih služb bo zagotavljal odlaganje odpadkov
na odlagališčih, ki jih upravlja, na ta način, da bo pred njiho‑
vim dokončnim odlaganjem poskrbel za predhodno sortiranje
mešanih komunalnih odpadkov na sortirni liniji v okviru centra
za ravnanje z odpadki Puconci, dokler ne bo izgrajena II. faza
centra za ravnanje z odpadki Puconci – MBO, kjer se bo zago‑
tavljala temeljita obdelava in predelava.
Občina bo zagotovila, da bodo izvajalci javnih služb zbi‑
ranja in prevoza komunalnih odpadkov z okrepljenim ločenim
zbiranjem odpadkov zagotovili takšno strukturo mešanih ko‑
munalnih odpadkov, v kateri bo ostalo le toliko biorazgradljivih
odpadkov, kot je dovoljeno po uredbi.
40. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in pre‑
voza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine
Veržej (Uradni list RS, št. 50/06 in 11/07), in sicer v delu, ki se
nanaša na izvajanje javne službe odlaganja ostankov predela‑
ve ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
41. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3541-4/2010-31
Veržej, dne 28. septembra 2010
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

97 / 3. 12. 2010 /

Stran

15245

VSEBINA
5017.
5018.

5019.
5020.
5021.
5022.
5023.

5024.

5025.
5026.
5027.
5028.

5029.
5030.
5031.
5032.
5033.
5034.
5035.
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5038.
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DRŽAVNI ZBOR

Zakon o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(ZDARS-1)
Zakon o soglasju in poroštvu Republike Slovenije
za obveznosti DARS, d. d. iz kreditov in izdanih
dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gra‑
dnje avtocestnih odsekov iz Nacionalnega progra‑
ma izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini
297,811 milijonov eurov (ZPDVPNPIA3)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
davčnem postopku (ZDavP-2D)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
sodnih taksah (ZST-1A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(ZVNDN-B)
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o pre‑
vozu nevarnega blaga (ZPNB-C)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
delovnem času in obveznih počitkih mobilnih de‑
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5047.
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5048.
15026
15027

15054
15056

MINISTRSTVA

Pravilnik o elektronskem poslovanju v postopkih
zaradi insolventnosti
Pravilnik o registru pridelovalcev gensko spreme‑
njenih rastlin
Pravilnik o monitoringu in nadzoru salmonel pri
perutnini vrste Gallus Gallus
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o merilnih instrumentih
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o subvencioniranju bivanja študentov
Odredba o sprejemu višješolskega študijskega
programa VIŠJI POLICIST
Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto
premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za
mesec november 2010

BANKA SLOVENIJE

Sklep o sistemu jamstva za vloge
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o višini
zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in ta‑
ksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o po‑
slovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nad‑
zoru bank in hranilnic na konsolidirani podlagi
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o na‑
ložbah bank in hranilnic v kvalificirane deleže v
osebah nefinančnega sektorja
Sklep o spremembi Sklepa o izračunu kapitala
bank in hranilnic
Sklep o spremembi Sklepa o izračunu kapitalske
zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem
pristopu za banke in hranilnice
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5050.
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15184
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15202

15211

15212

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih
za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca
vrednosti nepremičnin
15213
Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih
za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca
vrednosti strojev in opreme
15214

BREZOVICA

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje urejanja z oznako
urejanja VS 10/6.5C – del
15216

BREŽICE

Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu
Občinskega sveta Občine Brežice
15216

GORJE

5052.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

5053.

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
na območju občinskega podrobnega prostorskega
načrta B11 TITAN – SVIT
15218

5054.
5055.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
15221
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
15222

5056.

Ugotovitveni sklep OVK Lendava o prehodu man‑
data člana Občinskega sveta Občine Lendava na
naslednjo kandidatko
15222

5057.

Sklep o imenovanju podžupana Občine Loški Po‑
tok
15222
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
15223

5058.

15208

5059.
5060.

15209

5061.

15209

5062.

15210

5063.

15210

15211

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro‑
računu Občine Gorje za leto 2010 – rebalans II
15217

15202

15210

15211

5051.

15185
15186

Sprememba Poslovnika Državnotožilskega sveta
Pravilnik o spremembah Pravilnika o ocenjevanju
in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih pro‑
gramov
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o iz‑
računu kapitalske zahteve za tržna tveganja za
borznoposredniške družbe
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Me‑
stne občine Kranj, Občine Naklo in na 1. ožjem
območju Občine Šenčur

OBČINE

VLADA

Uredba o omejevalnih ukrepih proti Eritreji in izva‑
janju uredbe Sveta (EU) št. 667/2010
Uredba o omejevalnih ukrepih proti Somaliji ter
izvajanju uredbe Sveta (ES) št. 147/2003 in uredbe
Sveta (EU) št. 356/2010
Sklep o objavi Sprememb in dopolnitev Prilog A
in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem
cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR)
Sklep o spremembi Sklepa o soglasju za odprtje
Generalnega konzulata Republike Ciper v Republi‑
ki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častno
generalno konzulko

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

5064.

IG

15218

KAMNIK

KRANJSKA GORA

LENDAVA

LOŠKI POTOK

MORAVSKE TOPLICE

Statutarni sklep
Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Moravske
Toplice
Odlok o prenehanju veljavnosti odlokov o zazidal‑
nem načrtu za kompleks KZ Martjanci
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro‑
storskih ureditvenih pogojih za območje Občine
Moravske Toplice
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

NOVO MESTO

15223
15223
15225
15225
15226

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobne‑
ga prostorskega načrta Poslovno-storitvena cona
Mačkovec – 2 (OPPN PSC Mačkovec – 2)
15226
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Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo
15237

PODČETRTEK

5083.

Odlok o porabi dela sredstev proračunske rezerve
v letu 2010
15237
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje za
leto 2011
15237

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Podčetrtek za leto 2011
Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v
Občini Podčetrtek za leto 2011
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Ob‑
čine Podčetrtek
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Imeno
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Podčetrtek
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremični‑
ni parc. št. 2036/3, k.o. Verače, in o zamenjavi
predmetne nepremičnine za nepremičnino parc.
št. 515/5, k. o. Verače in o ustanovitvi javnega
dobra na predmetni nepremičnini

15230

15230
15231
15231

5088.

Sklep o ukinitvi Odloka o zazidalnem načrtu Semič
- Mladica
15233
Sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka
za gradnjo gasilskih domov
15233
Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine
na otroka v enoti vrtec Sonček OŠ Belokranjskega
odreda Semič
15234

5077.

5078.
5079.

5086.

15231

PREBOLD

5073.

5076.

5085.

5087.

Sklep o začasnem financiranju Občine Prebold v
obdobju januar–marec 2011
15232

5075.

5084.

15230

5072.

5074.

TABOR

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poslov‑
no-storitvena cona Mačkovec-1/ 2 (SD OLN PSC
Mačkovec-1/2)
15228

SEMIČ

SEVNICA

Ugotovitveni sklep o izvolitvi župana Občine Sev‑
nica
15234
Ugotovitveni sklep o prehodu mandata na nasle‑
dnjega kandidata
15234

SLOVENSKE KONJICE

Odlok o rebalansu proračuna Občine Slovenske
Konjice za leto 2010
15234
Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada Obči‑
ne Slovenske Konjice v letu 2010
15236

ŠKOFJA LOKA

5080.

Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka
v letu 2011
15236

5081.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravna‑
vi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega
prostorskega načrta Hidravlične izboljšave in nad‑
gradnja sistema pitne vode na območju Občine
Šmarješke Toplice
15236

ŠMARJEŠKE TOPLICE

TREBNJE

TRŽIČ

Odlok o razveljavitvi Odloka o organiziranju pomoči
družini na domu na območju Občine Tržič in merilih
za oprostitev plačil storitev
15238
Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstve‑
nih programov v vrtcih na območju Občine Tržič
15238
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Tržič
15238

VERŽEJ

Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih go‑
spodarskih javnih služb obdelave mešanih komu‑
nalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini
Veržej
15239

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 97/10
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
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