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PREDSEDNIK REPUBLIKE
5131.

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini
Maroko

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdajam

5132.

Ukaz o imenovanju namestnice predsednika
Komisije za preprečevanje korupcije

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91‑I, 42/97, 66/00, 24/03,
69/04 in 68/06) in šestega odstavka 9. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10)
izdajam

UKAZ
o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Kraljevini Maroko

UKAZ
o imenovanju namestnice predsednika Komisije
za preprečevanje korupcije

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije v Kraljevini Maroko s sedežem v Lizboni postavim Bernardo Gradišnik.

Za namestnico predsednika Komisije za preprečevanje
korupcije s 1. 1. 2011 imenujem dr. Liljano SELINŠEK.

Št. 501-03-29/10-2
Ljubljana, dne 3. decembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Št. 003-03-10/09-405
Ljubljana, dne 7. decembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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VLADA
5133.

Sprememba Poslovnika Fiskalnega sveta

Na podlagi tretjega odstavka 106.č 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) je Fiskalni svet na 11. seji dne
26. 11. 2010 sprejel

SPREMEMBO POSLOVNIKA
Fiskalnega sveta
1. člen
V Poslovniku Fiskalnega sveta (Uradni list RS, št. 13/10)
se 11. člen spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(1) O vsaki seji FS se piše zapisnik. Osnutek zapisnika, ki
ga odobri predsednik FS, se pošlje v potrditev članom FS.
(2) Za zapisnik skrbi predstavnik Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije. Na koncu zapisnika je zabeleženo, kdo je bil zapisnikar.
(3) Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji in o
sklepih, ki so bili na seji sprejeti. Zapisnik evidentira morebitna
ločena mnenja. Vsebuje kratek povzetek razprave o posameznih zadevah, ki so pomembne za delovanje FS.
(4) Na dnevnem redu vsake seje mora biti prva točka zapisnik prejšnje seje. Vsak član FS ima pravico podati pripombe
na zapisnik. Na seji se lahko opravi pregled realizacije sklepov
prejšnjih sej.
(5) Sprejeti zapisnik podpiše predsednik FS.
(6) Zapisniki se shranjujejo v arhivu, ki se vodi na sedežu
Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije.
(7) Zapisnik se pošlje v seznanitev Uradu predsednika
republike, Kabinetu predsednika vlade, Ministrstvu za finance,
Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve,
Odboru Državnega zbora za finance in monetarno politiko in
Banki Slovenije.«.
2. člen
Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42900-5/2010/1
Ljubljana, dne 26. novembra 2010
EVA 2010-1511-0007
prof. dr. Marjan Senjur l.r.
Predsednik Fiskalnega sveta

MINISTRSTVA
5134.

Pravilnik o aditivih za živila

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) v
zvezi z 32. in 40. členom Zakona o državni upravi (Uradni list
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 98/07 – odl. US,
126/07 – ZUP‑E, 48/09 in 8/10 – ZUP‑G) in na podlagi osme
alineje tretjega odstavka 64. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o aditivih za živila
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja aditive za živila in njihove mešanice
(v nadaljnjem besedilu: aditivi), ki se uporabljajo kot snovi pri
proizvodnji živil in ostanejo kot sestavina v živilu, čeprav v
spremenjeni obliki, v skladu z:
– Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/35/ES z
dne 30. junija 1994 o sladilih za uporabo v živilih (UL L št. 237
z dne 10. 9. 1994, str. 3), zadnjič spremenjeno z Direktivo
Komisije 2009/163/EU z dne 22. decembra 2009 o spremembi
Direktive 94/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta o sladilih
za uporabo v živilih glede neotama (UL L št. 344 z dne 23. 12.
2009, str. 37), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 94/35/ES),
– Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/36/ES z
dne 30. junija 1994 o barvilih za uporabo v živilih (UL L št. 237
z dne 10. 9. 1994, str. 13), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (UL L št. 354 z
dne 31. 12. 2008, str. 16), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva
94/36/ES) in
– Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta št. 95/2/ES z
dne 20. februarja 1995 o aditivih za živila razen barvil in sladil
(UL L št. 61 z dne 18. 3. 1995, str. 1), zadnjič spremenjeno z
Uredbo (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (UL L št. 354 z
dne 31. 12. 2008, str. 16) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva
95/2/ES).
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot
izrazi iz Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (UL L št. 354
z dne 31. 12. 2008, str. 16), zadnjič spremenjene z Uredbo
Komisije (EU) št. 238/2010 z dne 22. marca 2010 o spremembi
priloge V k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta
in Sveta glede zahteve po označevanju pijač, ki vsebujejo več
kot 1,2 volumskega odstotka alkohola in nekatera živilska barvila (UL L št. 75 z dne 23. 3. 2010, str. 17).
II. POSEBNE DOLOČBE
1. Sladila
3. člen
(1) V prometu so lahko samo sladila, navedena v Prilogi
1, ki je sestavni del tega pravilnika, in so namenjena:
– prodaji končnemu potrošniku ali
– za uporabo v proizvodnji živil.
(2) Sladila, ki so namenjena za uporabo v proizvodnji živil,
se lahko uporabijo pri proizvodnji živil le pod pogoji, navedenimi
v Prilogi 1.
(3) Največje dovoljene dodane količine, navedene v Prilogi 1, veljajo za gotovo hrano, pripravljeno po navodilih za
uporabo.
2. Barvila
4. člen
(1) Kot barvila v živilih se smejo uporabljati samo snovi,
navedene v Prilogi 2.1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Barvila iz prejšnjega odstavka se smejo uporabljati
samo v živilih, navedenih v prilogah 2.3, 2.4 in 2.5, ki so sestavni del tega pravilnika, ter pod tam navedenimi pogoji.
(3) V živilih iz prejšnjega odstavka, ki so namenjena za
posebne prehranske namene, se smejo barvila uporabljati
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samo, če je uporaba v skladu s predpisi, ki urejajo živila za
posebne prehranske namene.
(4) V živilih, navedenih v Prilogi 2.2, ki je sestavni del tega
pravilnika se ne smejo uporabljati barvila, razen kadar je posebej predpisano v Prilogi 2.3, Prilogi 2.4 ali Prilogi 2.5.
(5) Barvila, ki so navedena v Prilogi 2.4, se smejo uporabljati samo za namene, ki so določeni v tej prilogi.
(6) V delu 1 Priloge 2.5 so navedena barvila, ki se smejo
uporabljati v neomejeni količini v živilih, navedenih v delu 2 Priloge 2.5, in v vseh ostalih živilih, ki niso navedena v prilogah 2.2
in 2.3. Barvila, navedena v drugem delu Priloge 2.5 se smejo
uporabljati posamezno ali v kombinaciji le v živilih in količinah,
ki jih določa preglednica te priloge.
(7) Mejne vrednosti, navedene v prilogah tega pravilnika
veljajo za:
– živila, pripravljena za uživanje, skladno z navodili za
uporabo,
– količine barvne sestavine, ki jo vsebuje barvni pripravek.
5. člen
(1) Za označevanje zdravstvene ustreznosti in drugih
oznak mesa in mesnih izdelkov se smejo uporabljati samo
naslednja barvila: E 155 rjavo HT, E 133 modro FCF ali E 129
rdeče AC ali ustrezna mešanica barvil E 133 modro FCF in E
129 rdeče AC.
(2) Za okrasno barvanje ali žigosanje jajčnih lupin, se
smejo uporabljati samo barvila, navedena v Prilogi 2.1.
(3) Potrošnikom se smejo neposredno prodajati samo
barvila, navedena v Prilogi 2.1, razen E 123, E 127, E 128, E
154, E 160b, E 161g, E 173 in E 180.
3. Aditivi, razen barvil in sladil
6. člen
(1) Aditivi (razen barvil in sladil), ki so navedeni v Prilogah
3.1, 3.3, 3.4 in 3.5, ki so sestavni del tega pravilnika, se smejo
uporabljati v živilih kot:
– konzervansi,
– antioksidanti,
– nosilci,
– kisline,
– sredstva za uravnavanje kislosti,
– sredstva proti sprejemanju,
– sredstva proti penjenju,
– sredstva za povečanje prostornine,
– emulgatorji,
– emulgirne soli,
– utrjevalci,
– ojačevalci arome,
– sredstva za penjenje,
– želirna sredstva,
– sredstva za glaziranje,
– sredstva za ohranjanje vlage,
– modificirani škrobi,
– plini za pakiranje,
– potisni plini (razen zraka),
– sredstva za vzhajanje,
– veziva,
– stabilizatorji,
– sredstva za zgostitev (gostila) in
– sredstva za obdelavo moke.
(2) Aditive za živila, navedene v Prilogi 3.1, je dovoljeno
dodajati v živila za namene, ki so navedeni v prejšnjem odstavku, po načelu »quantum satis«.
(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za živila, navedena v Prilogi 3.2, ki je sestavni del tega pravilnika.
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(4) Živila, navedena v Prilogi 3.2, smejo vsebovati samo
aditive, navedene v Prilogi 3.2, Prilogi 3.3 in Prilogi 3.4, v količinah, ki jih določajo te priloge.
(5) Drugi odstavek tega člena se ne uporablja za naslednja živila, razen če ni posebej določeno:
– nepredelana živila,
– med,
– neemulgirana olja in maščobe živalskega ali rastlinskega izvora,
– maslo,
– pasterizirano in sterilizirano (vključno z UVT) mleko
(vključno z navadnim, posnetim in polposnetim) in navadno
pasterizirano smetano,
– nearomatizirane, naravno fermentirane mlečne izdelke,
– naravno mineralno vodo in izvirsko vodo,
– kavo (razen aromatizirane instant kave) in kavne izvlečke,
– nearomatiziran pravi čaj,
– sladkorje,
– suhe testenine, razen testenin brez glutena oziroma
testenin, namenjenih hipoproteinskim dietam,
– naravni nearomatiziran pinjenec (razen steriliziranega
pinjenca),
– hrano za dojenčke in majhne otroke, vključno s hrano
za bolne dojenčke in majhne otroke.
(6) Aditivi, navedeni v Prilogah 3.3 in 3.4, se smejo uporabljati samo v živilih, navedenih v teh prilogah, ter pod tam
navedenimi pogoji.
(7) Samo aditivi, navedeni v Prilogi 3.5, se smejo pod
pogoji te priloge uporabljati kot nosilci ali topila za aditive.
(8) Aditivi, katerih uporaba je dovoljena v hrani za dojenčke in majhne otroke, so navedeni v Prilogi 3.6, ki je sestavni
del tega pravilnika.
(9) Aditivi in njihove največje dovoljene količine v živilih, ki
so v prometu, so navedene v Prilogah 3.1 do 3.6.
(10) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za živila, namenjena za posebne prehranske namene, v skladu s predpisi,
ki urejajo živila za posebne prehranske namene.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o aditivih za živila (Uradni list RS, št. 43/04, 8/05, 17/06
in 16/08).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-297/2010
Ljubljana, dne 26. oktobra 2010
EVA 2009-2311-0060
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje
Priloge
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Priloga 1
SEZNAM SLADIL IN ŽIVIL, KATERIM SE LAHKO DODAJAJO SLADILA
E št.

E 966
E 967

Specifično
ime
sorbitol
(i) sorbitol
(ii)sorbitol
v sirupu
manitol
izomalt
maltitol
(i) maltitol
(ii) maltitol
v sirupu
laktitol
ksilitol

E 968

eritritol

E 420

E 421
E 953
E 965

Vrsta živila
Deserti in podobni izdelki

Največji
dovoljeni
odmerek
quantum satis

- Aromatizirani deserti z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,
proizvedeni na osnovi vode
- Pripravki na osnovi mleka in mlečnih izdelkov z
znižano energijsko vrednostjo ali brez dodanega
sladkorja
- Sadni in zelenjavni deserti z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Jajčni deserti z znižano energijsko vrednostjo ali
brez dodanega sladkorja
- Deserti na osnovi žit z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Izdelki iz žit za zajtrk z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Deserti na osnovi masti z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

- Sladoledi z znižano energijsko vrednostjo ali
brez dodanega sladkorja
- Marmelade, želeji, džemi in kandirano sadje
z znižano energijsko vrednostjo ali brez
dodanega sladkorja
- Izdelki iz sadja z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja, z
izjemo tistih, namenjenih za proizvodnjo pijač
na osnovi sadnih sokov
Sladkorni izdelki
- Sladkorni izdelki brez dodanega sladkorja
- Sladkorni izdelki na osnovi posušenega sadja
z znižano energijsko vrednostjo ali brez
dodanega sladkorja

- Sladkorni izdelki na osnovi škroba z znižano
energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Izdelki na osnovi kakava z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Namazi na osnovi kakava, mleka, posušenega
sadja ali masti z znižano energijsko vrednostjo ali

brez dodanega sladkorja
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Vrsta živila
- Žvečilni gumi brez dodanega sladkorja
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Največji
dovoljeni
odmerek

- Omake
- Gorčica
- Fini pekovski izdelki, z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Živila za posebne prehranske namene
- Prehranska dopolnila v trdni obliki v skladu s
predpisom o prehranskih dopolnilih
E 950

Acesulfam Brezalkoholne pijače
K
- Aromatizirane pijače z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,
proizvedene na osnovi vode
- Pijače na osnovi mleka in mlečnih izdelkov ali
sadnega soka, z znižano energijsko vrednostjo ali
brez dodanega sladkorja

350mg/l
350mg/l

Deserti in podobni izdelki
- Aromatizirani deserti z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,
proizvedeni na osnovi vode
- Pripravki na osnovi mleka in mlečnih izdelkov z
znižano energijsko vrednostjo ali brez dodanega
sladkorja
- Sadni in zelenjavni deserti z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Jajčni deserti z znižano energijsko vrednostjo ali
brez dodanega sladkorja
- Deserti na osnovi žit z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Deserti na osnovi masti z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Prigrizki (snacks): začinjeni izdelki iz škroba,
določenih okusov, predpakirani, posušeni in
preliti oreški

350mg/kg
350mg/kg
350mg/kg
350mg/kg
350mg/kg
350mg/kg
350mg/kg

Sladkorni izdelki
- Sladkorni izdelki brez dodanega sladkorja
- Sladkorni izdelki na osnovi kakava ali
posušenega sadja z znižano energijsko vrednostjo
ali brez dodanega sladkorja

500mg/kg
500mg/kg
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Vrsta živila
- Sladkorni izdelki na osnovi škroba z znižano
energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
Namazi na osnovi kakava, mleka, posušenega
sadja ali masti z znižano energijsko vrednostjo ali
brez dodanega sladkorja
- Žvečilni gumi brez dodanega sladkorja
- Jabolčni in hruškov mošt
- Brezalkoholno pivo ali pivo, pri katerem vsebnost
alkohola ne presega 1,2 vol. %
- Namizno pivo »Biere de table/Tafelbier/Table
beer« (z manj kot 6% ekstrakta v sladici), razen
za pivo zgornjega vrenja »Obergariges Einfach
Bier«
- Piva z minimalno kislostjo 30 miliekvivalentov,
izraženih kot NaOH
- Temna piva vrste »oud bruin«
- Sladoledi z znižano energijsko vrednostjo ali brez
dodanega sladkorja
- Sadje v pločevinkah ali kozarcih z znižano
energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Džemi, želeji in marmelade z znižano energijsko
vrednostjo
- Konzervirani sadni in zelenjavni izdelki z znižano
energijsko vred nostjo
- Sladko-kisle konzerve iz sadja in zelenjave
- Sladko-kisle konzerve in polkonzerve rib in ribjih
marinad, rakov in školjk
- Omake
- Gorčica
- Fini pekovski izdelki za posebne prehranske
namene
- Živila, namenjena za uporabo v energijsko
omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže, v
skladu s predpisom o živilih, namenjenih za
uporabo v energijsko omejenih dietah za
zmanjšanje telesne teže
- Dietna živila za posebne zdravstvene namene v
skladu s predpisom o živilih za posebne
zdravstvene namene
- Prehranska dopolnila v tekoči obliki v skladu s
predpisom o prehranskih dopolnilih

Največji
dovoljeni
odmerek
1000mg/kg
1000 mg/kg
2000mg/l
350 mg/l
350mg/l
350mg/l

350mg/l
350mg/l
800mg/kg
350mg/kg
1000mg/kg
350mg/kg
200mg/kg
200mg/kg
350mg/kg
350mg/kg
1000mg/kg
450 mg/kg

450 mg/kg
350 mg/l
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E št.

Specifično
ime

E 950
nadalj.

E 951

aspartam

Št.

100 / 10. 12. 2010 /
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- Prehranska dopolnila v trdni obliki v skladu s
predpisom o prehranskih dopolnilih
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Največji
dovoljeni
odmerek
500 mg/kg

Prehranska dopolnila na osnovi vitaminov
in/ali mineralov v obliki sirupov ali za žvečenje
v skladu s predpisom o prehranskih dopolnilih

2000mg/kg

- Izdelki iz žit za zajtrk, ki vsebujejo več kot 15%
vlaknin in najmanj 20 % otrobov z znižano
energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Juhe z znižano energijsko vrednostjo
- Bonbončki za osvežitev daha, brez dodanega
sladkorja
- Pivo z znižano energijsko vrednostjo
- Pijače, sestavljene iz mešanice brezalkoholne
pijače in piva, jabolčnega mošta, hruškovega
mošta, alkoholne pijače ali vina
- Alkoholne pijače, ki vsebujejo manj kot 15 vol.%
alkohola
- Korneti in vafli za sladoled brez dodanega
sladkorja

1200 mg/kg

- Bonboni v obliki tablet z znižano energijsko
vrednostjo
- Feinkostsalat
- Eßoblaten

500 mg/kg

110 mg/l
2500 mg/kg
25 mg/l
350 mg/l
350 mg/kg
2000 mg/kg

350 mg/kg
2000 mg/kg

Brezalkoholne pijače
- Aromatizirane pijače z znižano energojsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,
proizvedene na osnovi vode
- Pijače na osnovi mleka in mlečnih izdelkov ali
sadnega soka z znižano energijsko vrednostjo ali
brez dodanega sladkorja

600mg/l
600mg/l
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Stran

15522 /

E št.

Št.

100 / 10. 12. 2010

Specifično
ime

Uradni list Republike Slovenije

Vrsta živila
Deserti in podobni izdelki

-

Aromatizirani deserti z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,
proizvedeni na osnovi vode
Pripravki na osnovi mleka in mlečnih izdelkov z
znižano energijsko vrednostjo ali brez dodanega
sladkorja
Sadni in zelenjavni deserti z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
Jajčni deserti z znižano energijsko vrednostjo ali
brez dodanega sladkorja
Deserti na osnovi žit z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
Deserti na osnovi masti z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
Prigrizki (snacks): začinjeni izdelki iz škroba,
določenih okusov, predpakirani, posušeni in
preliti oreški

Največji
dovoljeni
odmerek
1000mg/kg
1000mg/kg
1000mg/kg
1000mg/kg
1000mg/kg
1000mg/kg
500mg/kg

Sladkorni izdelki
- Eßoblaten
- Sladkorni izdelki brez dodanega sladkorja
- Izdelki na osnovi kakava ali posušenega sadja z
znižano energijsko vrednostjo ali brez dodanega
sladkorja
- Sladkorni izdelki na osnovi škroba z znižano
energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Namazi na osnovi kakava, mleka, posušenega
sadja ali masti z znižano energijsko vrednostjo ali
brez dodanega sladkorja
- Žvečilni gumi brez dodanega sladkorja
- Jabolčni in hruškov mošt
- Brezalkoholno pivo ali pivo, pri katerem vsebnost
alkohola ne presega 1.2 vol. %
- Namizno pivo »Biere de table/Tafelbier/Table
beer« (z manj kot 6% ekstrakta v sladici), razen
za pivo zgornjega vrenja »Obergariges Einfach
Bier«
- Piva z minimalno kislostjo 30 miliekvivalentov,
izraženih kot NaOH
- Temna piva vrste »oud bruin«
- Sladoledi z znižano energijsko vrednostjo ali brez
dodatnega sladkorja
- Sadje v pločevinkah ali kozarcih z znižano
energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

1000mg/kg
1000mg/kg
2000mg/kg
2000mg/kg
1000mg/kg
5500mg/kg
600mg/kg
600mg/kg
600mg/kg

600mg/kg
600mg/kg
800/mg/kg
1000mg/kg
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Uradni list Republike Slovenije

E št.

E 951
nadalj.

Specifično
ime

Št.

100 / 10. 12. 2010 /

Vrsta živila
- Džemi, želeji in marmelade z znižano energijsko
vrednostjo
- Konzervirani sadni in zelenjavni izdelki z znižano
energijsko vrednostjo
- Sladko-kisle konzerve iz sadja in zelenjave
- Sladko-kisle konzerve in polkonzerve rib in ribjih
marinad, rakov in školjk
- Omake
- Gorčica
- Fini pekovski izdelki za posebne prehranske
namene
- Živila, namenjena za uporabo v energijsko
omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže, v
skladu s predpisom o živilih, namenjenih za
uporabo v energijsko omejenih dietah za
zmanjšanje telesne teže
- Dietna živila za posebne zdravstvene namene v
skladu s predpisom o živilih za posebne
zdravstvene namene
- Prehranska dopolnila v tekoči obliki v skladu s
predpisom o prehranskih dopolnilih
- Prehranska dopolnila v trdni obliki v skladu s
predpisom o prehranskih dopolnilih

Stran

15523

Največji
dovoljeni
odmerek
1000mg/kg
1000mg/kg
300mg/kg
300mg/kg
350mg/kg
350mg/kg
1700mg/kg
800mg/kg

1000mg/kg
600mg/kg
2000mg/kg

- Prehranska dopolnila na osnovi vitaminov in/ali
mineralov v obliki sirupov ali za žvečenje v
skladu s predpisom o prehranskih dopolnilih

5500mg/kg

- Izdelki iz žit za zajtrk, ki vsebujejo več kot 15%
vlaknin in najmanj 20 % otrobov z znižano
energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Juhe z znižano energijsko vrednostjo
- Bonbončki za osvežitev daha brez dodanega
sladkorja
- Močno aromatizirane osvežujoče pastile za grlo
brez dodanega sladkorja
- Pivo z znižano energijsko vrednostjo

1000 mg/kg
110 mg/l
6000 mg/kg
2000 mg/kg
25 mg/l
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Stran

15524 /

E št.

E 952

Št.

100 / 10. 12. 2010

Specifično
ime

Uradni list Republike Slovenije

Vrsta živila
- Pijače, sestavljene iz mešanice brezalkoholne
pijače in piva, jabolčnega mošta, hruškovega
mošta, alkoholne pijače ali vina
- Alkoholne pijače, ki vsebujejo manj kot 15 vol.
% alkohola
- Feinkostsalat

ciklamna Brezalkoholne pijače
kislina ter
njene
- Aromatizirane pijače z znižano energijsko
natrijeve
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,
in kalcijeve
proizvedene na osnovi vode
soli
- Pijače na osnovi mleka in mlečnih izdelkov ali
sadnega soka z znižano energijsko vrednostjo ali
brez dodanega sladkorja

Največji
dovoljeni
odmerek
600 mg/l
600 mg/kg
350 mg/kg

250mg/l
250mg/l

Deserti in podobni izdelki
- Aromatizirane pijače z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,
proizvedene na osnovi vode
- Pijače na osnovi mleka in mlečnih izdelkov ali
sadnega soka z znižano energijsko vrednostjo ali
brez dodanega sladkorja
- Sadni in zelenjavni deserti z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Jajčni deserti z znižano energijsko vrednostjo ali
brez dodanega sladkorja
- Deserti na osnovi žit z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Deserti na osnovi masti z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

250mg/kg
250mg/kg
250mg/kg
250mg/kg
250mg/kg
250mg/kg

Sladkorni izdelki
- Namazi na osnovi kakava, mleka, posušenega
sadja ali masti z znižano energijsko vrednostjo ali
brez dodanega sladkorja
- Sadje v pločevinkah ali kozarcih z znižano
energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Džemi, želeji in marmelade z znižano energijsko
vrednostjo

500mg/kg
1000mg/kg
1000mg/kg
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Uradni list Republike Slovenije

E št.

Specifično
ime

Št.

100 / 10. 12. 2010 /

Vrsta živila
- Konzervirani sadni in zelenjavni izdelki z znižano
energijsko vrednostjo
- Fini pekovski izdelki za posebne prehranske
namene
- Živila, namenjena za uporabo v energijsko
omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže, v
skladu s predpisom o živilih, namenjenih za
uporabo v energijsko omejenih dietah za
zmanjšanje telesne teže
- Dietna živila za posebne zdravstvene namene v
skladu s predpisom o živilih za posebne
zdravstvene namene
- Prehranska dopolnila v tekoči obliki v skladu s
predpisom o prehranskih dopolnilih
Prehranska dopolnila v trdni obliki v skladu s
predpisom o prehranskih dopolnilih
- Pijače, sestavljene iz mešanice brezalkoholne
pijače in piva, jabolčnega mošta, hruškovega
mošta, alkoholne pijače ali vina
- Prehranska dopolnila na osnovi
vitaminov in/ali mineralov v obliki sirupov ali za
zvečenje v skladu s predpisom o prehranskih
dopolnilih

E 954

saharin ter Brezalkoholne pijače
njegove
natrijeve,
- Aromatizirane pijače z znižano energijsko
kalijeve in
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,
kalcijeve
proizvedene na osnovi vode
soli
- Pijače na osnovi mleka in mlečnih izdelkov ali
sadnega soka z znižano energijsko vrednostjo ali
brez dodanega sladkorja
- »Gaseosa«: brezalkoholna pijača, proizvedena na
osnovi vode z dodatkom ogljikovega dioksida,
sladil in arom

Stran

15525

Največji
dovoljeni
odmerek
250mg/kg
1600mg/kg
400mg/kg

400mg/kg
400mg/kg
500mg/kg
250 mg/l
1250 mg/kg

80mg/l
80mg/l
100mg/l

Deserti in podobni izdelki
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Stran

15526 /

E št.
E 954
nadalj.

Št.

100 / 10. 12. 2010

Specifično
ime

Uradni list Republike Slovenije

Vrsta živila
- Aromatizirani deserti z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,
proizvedeni na osnovi vode
- Pripravki na osnovi mleka in mlečnih izdelkov z
znižano energijsko vrednostjo ali brez dodanega
sladkorja
- Sadni in zelenjavni deserti z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Jajčni deserti z znižano energijsko vrednostjo ali
brez dodanega sladkorja
- Deserti na osnovi žit z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Deserti na osnovi masti z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Prigrizki (snacks): začinjeni izdelki iz škroba,
določenih okusov, predpakirani, posušeni in
preliti oreški

Največji
dovoljeni
odmerek
100mg/kg
100mg/kg
100mg/kg
100mg/kg
100mg/kg
100mg/kg
100mg/kg

Sladkorni izdelki
- Sladkorni izdelki brez dodanega sladkorja
- Sladkorni izdelki na osnovi kakava ali
posušenega sadja z znižano energijsko vrednostjo
ali brez dodanega sladkorja
- Sladkorni izdelki na osnovi škroba z znižano
energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Eßoblaten
- Namazi na osnovi kakava, mleka, posušenega
sadja ali masti z znižano energijsko vrednostjo ali
brez dodanega sladkorja
- Žvečilni gumi brez dodanega sladkorja
- Jabolčni in hruškov mošt
- Brezalkoholno pivo ali pivo, pri katerem vsebnost
alkohola ne presega 1,2 vol. %
- Namizno pivo »Biere de table/Tafelbier/Table
beer« (z manj kot 6% ekstrakta v sladici), razen
za pivo zgornjega vrenja »Obergariges Einfach
Bier«
- Piva z minimalno kislostjo 30 miliekvivalentov,
izraženih kot NaOH
- Temna piva vrste »oud bruin«
- Sladoledi z znižano energijsko vrednostjo ali brez
dodanega sladkorja
- Sadje v pločevinkah ali kozarcih z znižano
energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Džemi, želeji in marmelade z znižano energijsko

500mg/kg
500mg/kg
300mg/kg
800mg/kg
200mg/kg
1200mg/kg
80mg/l
80mg/l
80mg/l

80mg/l
80mg/l
100mg/kg
200mg/kg
200mg/kg
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Uradni list Republike Slovenije

E št.
E 954
nadalj.

Specifično
ime

Št.

100 / 10. 12. 2010 /

Vrsta živila
-

-

vrednostjo
Konzervirani sadni in zelenjavni izdelki z znižano
energijsko vrednostjo
Sladko-kisle konzerve iz sadja in zelenjave
Sladko-kisle konzerve in polkonzerve rib in ribjih
marinad, rakov in školjk
Omake
Gorčica
Fini pekovski izdelki za posebne prehranske
namene
Živila, namenjena za uporabo v energijsko
omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže, v
skladu s predpisom o živilih, namenjenih za
uporabo v energijsko omejenih dietah za
zmanjšanje telesne teže
Dietna živila za posebne zdravstvene namene v
skladu s predpisom o živilih za posebne
zdravstvene namene
Prehranska dopolnila v tekoči obliki v skladu s
predpisom o prehranskih dopolnilih
Prehranska dopolnila v trdni obliki v skladu s
predpisom o prehranskih dopolnilih

Stran

15527

Največji
dovoljeni
odmerek
200mg/kg
160mg/kg
160mg/kg
160mg/kg
320mg/kg
170mg/kg
240mg/kg

200mg/kg
80mg/kg
500mg/kg

- Prehranska dopolnila na osnovi vitaminov
in/ali mineralov v obliki sirupov ali za
Žvečenje, v skladu s predpisom o prehranskih
dopolnilih

1200mg/kg

- Izdelki iz žit za zajtrk, ki vsebujejo več kot 15%
vlaknin in najmanj 20 % otrobov z znižano
energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
Juhe z znižano energijsko vrednostjo
- Bonbončki za osvežitev daha brez dodanega
sladkorja
- Pijače, sestavljene iz mešanice brezalkoholne
pijače in piva, jabolčnega mošta, hruškovega
mošta, alkoholne pijače ali vina

100 mg/kg
100 mg/kg
3000 mg/kg
80 mg/l
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Stran

15528 /

E št.
E 954
nadalj.

E 957

Št.

100 / 10. 12. 2010

Specifično
ime

taumatin

Uradni list Republike Slovenije

Vrsta živila
- Alkoholne pijače, ki vsebujejo manj kot 15 vol.%
alkohola
- Korneti in vafli za sladoled brez dodanega
sladkorja
- Feinkostsalat

800 mg/kg
160 mg/kg

Sladkorni izdelki
- Sladkorni izdelki brez dodanega sladkorja
- Sladkorni izdelki na osnovi kakava ali
posušenega sadja z znižano energijsko vrednostjo
ali brez dodanega sladkorja
- Žvečilni gumi brez dodanega sladkorja
- Prehranska dopolnila na osnovi
vitaminov in/ali mineralov v obliki sirupov ali
za žvečenje, v skladu s predpisom o
prehranskih dopolnilih
-Sladoledi z znižano energijsko vrednostjo ali brez
dodanega sladkorja

E 959

Največji
dovoljeni
odmerek
80 mg/kg

neohespiri- Brezalkoholne pijače
din DC
- Aromatizirane pijače z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,
proizvedene na osnovi vode
- Pijače na osnovi mleka in mlečnih izdelkov z
znižano energijsko vrednostjo ali brez dodanega
sladkorja
- Pijače na osnovi sadnih sokov z znižano
energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

50mg/kg
50mg/kg
50mg/kg
400mg/kg

50 mg/kg

30mg/l
50mg/l
30mg/l

Deserti in podobni izdelki
- Aromatizirani deserti z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,
proizvedeni na osnovi vode
- Pripravki na osnovi mleka in mlečnih izdelkov z
znižano energijsko vrednostjo ali brez dodanega
sladkorja
- Sadni in zelenjavni deserti z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Jajčni deserti z znižano energijsko vrednostjo ali
brez dodanega sladkorja
- Deserti na osnovi žit z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

50mg/kg
50mg/kg
50mg/kg
50mg/kg
50mg/kg
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Uradni list Republike Slovenije

E št.

Specifično
ime

Št.

100 / 10. 12. 2010 /

Vrsta živila

E 959

- Deserti na osnovi masti z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

nadalj.

Sladkorni izdelki

.

- Sladkorni izdelki brez dodanega sladkorja
- Sladkorni izdelki na osnovi kakava ali
posušenega sadja z znižano energijsko vrednostjo
ali brez dodanega sladkorja
- Sladkorni izdelki na osnovi škroba z znižano
energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Namazi na osnovi kakava, mleka, posušenega
sadja ali masti z znižano energijsko vrednostjo ali
brez dodanega sladkorja
- Žvečilni gumi brez dodanega sladkorja
- Jabolčni in hruškov mošt
- Brezalkoholno pivo ali pivo, pri katerem vsebnost
alkohola ne presega 1.2 vol. %
- Namizno pivo »Biere de table/Tafelbier/Table
beer« (z manj kot 6% ekstrakta v sladici), razen
za pivo zgornjega vrenja »Obergariges Einfach
Bier«
- Piva z minimalno kislostjo 30 miliekvivalentov,
izraženih kot NaOH
- Temna piva vrste »oud bruin«
- Sladoledi z znižano energijsko vrednostjo ali brez
dodanega sladkorja
- Sadje v pločevinkah ali kozarcih z znižano
energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Džemi, želeji in marmelade z znižano energijsko
vrednostjo
- Konzervirani sadni in zelenjavni izdelki z znižano
energijsko vrednostjo
- Sladko-kisle konzerve iz sadja in zelenjave
- Sladko-kisle konzerve in polkonzerve rib in ribjih
marinad, rakov in školjk
- Omake
- Gorčica
- Fini pekovski izdelki za posebne prehranske
namene

Stran

15529

Največji
dovoljeni
odmerek
50mg/kg

100mg/kg
100mg/kg
150mg/kg
50mg/kg
400mg/kg
20mg/l
10mg/l
10mg/l

10mg/l
10mg/l
50mg/kg
50mg/kg
50mg/kg
50mg/kg
100mg/kg
30mg/kg
50mg/kg
50mg/kg
150mg/kg
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Stran

15530 /

E št.

Št.

100 / 10. 12. 2010

Specifično
ime

E 959
nadalj.

Uradni list Republike Slovenije

Vrsta živila

-

-

Živila, namenjena za uporabo v energijsko
omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže, v
skladu s predpisom o živilih, namenjenih za
uporabo v energijsko omejenih dietah za
zmanjšanje telesne teže
Prehranska dopolnila v tekoči obliki v skladu s
predpisom o prehranskih dopolnilih
Prehranska dopolnila v trdni obliki v skladu s
predpisom o prehranskih dopolnilih
Izdelki iz žit za zajtrk, ki vsebujejo več kot 15%
vlaknin in najmanj 20 % otrobov z znižano
energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
Juhe z znižano energijskovrednostjo
Bonbončki za osvežitev daha brez dodanega
sladkorja
Prehranska dopolnila na osnovi
vitaminov in/ali mineralov v obliki sirupov ali za
žvečenje, v skladu s predpisom o prehranskih
dopolnilih
Pijače, sestavljene iz mešanice brezalkoholne
pijače in piva, jabolčnega mošta, hruškovega
mošta, alkoholne pijače ali vina
Alkoholne pijače, ki vsebujejo manj kot 15 vol.%
alkohola

- Korneti in vafli za sladoled brez dodanega
sladkorja
- Feinkostsalat
- Maloenergijsko pivo
- Polnovredni pripravki in prehranska dopolnila za
uporabo pod zdravstvenim nadzorom
- Prigrizki (snacks): začinjeni izdelki iz škroba,
določenih okusov, predpakirani, posušeni in
preliti oreški
E 955

Sukraloza

Največji
dovoljeni
odmerek
100 mg/kg

50mg/kg
100mg/kg
50 mg/kg
50 mg/l
400 mg/kg
400 mg/kg

30 mg/l
30 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
10 mg/kg
100 mg/kg
50 mg/kg

Brezalkoholne pijače
- Aromatizirane pijače z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,
proizvedene na osnovi vode
- Pijače na osnovi mleka in mlečnih izdelkov ali
sadnega soka, z znižano energijsko vrednostjo
ali brez dodanega sladkorja

300mg/l
300mg/l
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Št.

100 / 10. 12. 2010 /

Deserti in podobni izdelki
- Aromatizirani deserti z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Pripravki na osnovi mleka in mlečnih izdelkov z
znižano energijsko vrednostjo ali brez dodanega
sladkorja
- Sadni in zelenjavni deserti z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Jajčni deserti z znižano energijsko vrednostjo ali
brez dodanega sladkorja
- Deserti na osnovi žit z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Deserti na osnovi masti z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Prigrizki (snacks): začinjeni izdelki iz škroba,
določenih okusov, predpakirani, posušeni in
preliti oreški

400mg/kg
400mg/kg
400mg/kg
400mg/kg
400mg/kg
400mg/kg
200 mg/kg

Sladkorni izdelki
- Sladkorni izdelki brez dodanega sladkorja
- Sladkorni izdelki na osnovi kakava ali
posušenega sadja z znižano energijsko vrednostjo
ali brez dodanega sladkorja
- Sladkorni izdelki na osnovi škroba z znižano
energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Korneti in vaflji za sladoled brez dodanega
sladkorja
- Essoblaten
- Namazi na osnovi kakava, mleka, posušenega
sadja ali masti z znižano energijsko vrednostjo ali
brez dodanega sladkorja
- Izdelki iz žit za zajtrk, ki vsebujejo več kot 15%
vlaknin in najmanj 20 % otrobov z znižano
energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Bonbončki za osvežitev daha brez dodanega
sladkorja
- Močno aromatizirane osvežujoče pastile za grlo
brez dodanega sladkorja
- Žvečilni gumi brez dodanega sladkorja
- Bonboni v obliki tablet z znižano energijsko
vrednostjo
- Jabolčni in hruškov mošt
- Pijače, sestavljene iz mešanice brezalkoholne
pijače in piva, jabolčnega mošta, hruškovega
mošta, alkoholne pijače ali vina

1000 mg/kg
800 mg/kg
1000 mg/kg
800 mg/kg
800 mg/kg
400 mgkg
400 mg/kg
2400 mg/kg
1000 mg/kg
3000 mg/kg
200 mg/kg
50 mg/l
250 mg/l
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- Žgane pijače, ki vsebujejo manj kot 15 vol.%
alkohola
- Brezalkoholno pivo ali pivo, pri katerem vsebnost
alkohola ne presega 1,2 vol. %
Namizno pivo »Biere de table/Tafelbier/Table
beer« (z manj kot 6% ekstrakta v sladici), razen
za pivo zgornjega vrenja »Obergariges Einfach
Bier«
- Piva z minimalno kislostjo 30 miliekvivalentov,
izraženih kot NaOH
- Temna piva vrste »oud bruin«
- Maloenergijsko pivo
- Sladoledi z znižano energijsko vrednostjo ali brez
dodanega sladkorja
- Sadje v pločevinkah ali kozarcih z znižano
energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Džemi, želeji in marmelade z znižano energijsko
vrednostjo
- Konzervirani sadni in zelenjavni izdelki z znižano
energijsko vrednostjo
- Sladko-kisle konzerve iz sadja in zelenjave
- Feinkostsalat
- Sladko-kisle konzerve in polkonzerve rib in ribjih
marinad, rakov in školjk
- Juhe z znižano energijsko vrednostjo
- Omake
- Gorčica
- Fini pekovski izdelki za posebne prehranske
namene
- Živila, namenjena za uporabo v energijsko
omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže, v
skladu predpisom o živilih, namenjenih za
uporabo v energijsko omejenih dietah za
zmanjšanje telesne teže
- Dietna živila za posebne zdravstvene namene v
skladu predpisom o živilih za posebne
zdravstvene namene
- Prehranska dopolnila v tekoči obliki
v skladu predpisom o prehranskih dopolnilih
- Prehranska dopolnila v trdni obliki v skladu
predpisom o prehranskih dopolnilih
- Prehranska dopolnila na osnovi vitaminov in /ali
mineralov v obliki sirupov ali za žvečenje, v
skladu s predpisom o prehranskih dopolnilih

Uradni list Republike Slovenije

250 mg/l
250 mg/l
250 mg/l

250mg/l
250 mg/l
10 mg/l
320 mg/kg
400 mg/kg
400 mg/kg
400 mg/kg
180 mg/kg
140 mg/kg
120 mg/kg
45 mg/l
450 mg/kg
140 mg/kg
700 mg/kg
320 mg/kg

400 mg/kg
240 mg/l
800 mg/kg
2400 mg/kg
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Soli
aspartam- Brezalkoholne pijače
acesulfama
*
- Aromatizirane pijače z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,
proizvedene na osnovi vode
- Pijače na osnovi mleka in mlečnih izdelkov ali
sadnega soka z znižano energijsko vrednostjo ali
brez dodanega sladkorja
Deserti in podobni izdelki
- Aromatizirani deserti z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,
proizvedeni na osnovi vode
- Pripravki na osnovi mleka in mlečnih izdelkov z
znižano energijsko vrednostjo ali brez dodanega
sladkorja
- Sadni in zelenjavni deserti z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Jajčni deserti z znižano energijsko vrednostjo ali
brez dodanega sladkorja
- Deserti na osnovi žit z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Deserti na osnovi masti z znižano energijsko
47
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Prigrizki (snacks): začinjeni izdelki iz škroba,
določenih okusov, predpakirani, posušeni in
preliti oreški

Stran

15533

350 mg/l (a)
350 mg/l (a)

350 mg/kg (a)
350 mg/kg (a)
350 mg/kg (a)
350 mg/kg (a)
350 mg/kg (a)
350 mg/kg (a)
500 mg/kg (b)

Sladkorni izdelki
- Sladkorni izdelki brez dodanega sladkorja
- Sladkorni izdelki na osnovi kakava ali
posušenega sadja z znižano energijsko vrednostjo
ali brez dodanega sladkorja
- Sladkorni izdelki na osnovi škroba z znižano
energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Essoblaten
- Namazi na osnovi kakava, mleka, posušenega
sadja ali masti z znižano energijsko vrednostjo ali
brez dodanega sladkorja
- Izdelki iz žit za zajtrk, ki vsebujejo več kot 15%
vlaknin in najmanj 20 % otrobov z znižano
energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

500 mg/kg (a)
500 mg/kg (a)
1000 mg/kg (a)
1000 mg/kg (b)
1000 mg/kg (b)
1000 mg/kg (b)

20

Stran

15534 /

E 962

Št.

100 / 10. 12. 2010

Uradni list Republike Slovenije

Soli
- Bonbončki za osvežitev daha brez dodanega
aspartam
sladkorja
acesulfama*
- Žvečilni gumi brez dodanega sladkorja
- Jabolčni in hruškov mošt
- Pijače, sestavljene iz mešanice brezalkoholne
pijače in piva, jabolčnega mošta, hruškovega
mošta, alkoholne pijače ali vina
- Alkoholne pijače, ki vsebujejo manj kot 15 vol.%
alkohola
- Brezalkoholno pivo ali pivo, pri katerem vsebnost
alkohola ne presega 1,2 vol. %
- Namizno pivo »Biere de table/Tafelbier/Table
beer« (z manj kot 6% ekstrakta v sladici), razen
za pivo zgornjega vrenja »Obergariges Einfach
Bier«
- Piva z minimalno kislostjo 30 miliekvivalentov,
izraženih kot NaOH
- Temna piva vrste »oud bruin«
- Maloenergijsko pivo
- Sladoledi z znižano energijsko vrednostjo ali brez
dodanega sladkorja
- Sadje v pločevinkah ali kozarcih z znižano
energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
- Džemi, želeji in marmelade z znižano energijsko
vrednostjo
- Konzervirani sadni in zelenjavni izdelki z znižano
energijsko vrednostjo
- Sladko-kisle konzerve iz sadja in zelenjave
- Feinkostsalat
- Sladko-kisle konzerve in polkonzerve rib in ribjih
marinad, rakov in školjk
- Juhe z znižano energijsko vrednostjo
- Omake
- Gorčica
- Fini pekovski izdelki za posebne prehranske
namene
- Živila, namenjena za uporabo v energijsko
omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže v
skladu s predpisom o živilih, namenjenih za
uporabo v energijsko omejenih dietah za
zmanjšanje telesne teže
- Dietna živila za posebne zdravstvene namene v
skladu s predpisom o živilih za posebne
zdravstvene namene
- Prehranska dopolnila v tekoči obliki v skladu s
predpisom o prehranskih dopolnilih
- Prehranska dopolnila v trdni obliki v skladu s
predpisom o prehranskih dopolnilih

2500 mg/kg (a)
2000 mg/kg (a)
350 mg/l (a)
350 mg/l (a)
350 mg/l (a)
350 mg/l (a)
350 mg/l (a)

350 mg/l (a)
350 mg/l (a)
25 mg/l (b)
800 mg/kg (b)
350 mg/l (a)
1000 mg/kg (b)
350 mg/kg (a)
200 mg/kg (a)
350 mg/kg (b)
200 mg/kg (a)
110 mg/kg (b)
350 mg/kg (b)
350 mg/kg (b)
1000 mg/kg (a)
450 mg/kg (a)

450 mg/kg (a)
350 mg/kg (a)
500 mg/kg (a)
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E št.
E 962

Specifično
ime
Soli
aspartam
acesulfama*

E 961

Neotam

Št.

100 / 10. 12. 2010 /

Vrsta živila
Prehranska dopolnila na osnovi vitaminov
oziroma mineralov v obliki sirupov ali za
žvečenje, v skladu s predpisom o prehranskih
dopolnilih

Stran

15535

Največji
dovoljeni
odmerek
2000 mg/kg (a)

Brezalkoholne pijače
Aromatizirane pijače z znižano energijsko
- vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,
proizvedene na osnovi vode
Pijače na osnovi mleka in mlečnih izdelkov ali
sadnega soka, z znižano energijsko vrednostjo
ali brez dodanega sladkorja

20 mg/l
20 mg/l

Posladki ali podobni izdelki
Aromatizirani posladki z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,
- proizvedeni na osnovi vode
Pripravki na osnovi mleka in mlečnih izdelkov,
z znižano energijsko vrednostjo ali brez
- dodanega sladkorja
Posladki z znižano energijsko vrednostjo ali
brez dodanega sladkorja, narejeni na osnovi
sadja ali zelenjave
Posladki na osnovi jajc z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
Posladki na osnovi žit z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
Posladki na osnovi maščob z znižano
energijsko vrednostjo ali brez dodanega
sladkorja
Prigrizki: nekateri okusi slanih, gotovih,
predpakiranih, suhih, slanih izdelkov na osnovi
škroba in prelitih oreščkov

32 mg/kg
32 mg/kg
32 mg/kg
32 mg/kg
32 mg/kg
32 mg/kg
18 mg/kg

Slaščičarski izdelki
Slaščičarski izdelki brez dodanega sladkorja
Slaščičarski izdelki z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,
narejeni na osnovi kakava ali sadja
Slaščičarski izdelki na osnovi škroba, z znižano
energijsko vrednostjo ali brez dodanega
sladkorja
Korneti in oblati za sladoled,
brez dodanega sladkorja
Essoblaten

32 mg/kg
65 mg/kg
65 mg/kg
60 mg/kg
60 mg/kg
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Neotam
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Vrsta živila
Namazi na osnovi kakava, mleka, posušenega
sadja ali maščob, z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
Žitni kosmiči z vsebnostjo vlaken nad 15 % in
vsaj 20% otrobov, z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
Majhni bonboni za svež dah, brez dodanega
sladkorja
Močno aromatizirane pastile za grlo brez
dodanega sladkorja
Žvečilni gumi brez dodanega sladkorja
Sladkorni izdelki v tabelah, , z znižano
energijsko vrednostjo
Jabolčni in hruškov mošt
Pijače in mešanice nealkoholne pijače in piva,
jabolčnega mošta, hruškovega mošta, žganja
ali vina
Žgane pijače z vsebnostjo alkohola do 15
vol.%
Brezalkoholno pivo ali pivo, pri katerem vsebnost
alkohola ne presega 1,2 vol. %
Namizno pivo »Biere de table/Tafelbier/Table
beer« (z manj kot 6% ekstrakta v sladici), razen
pivo zgornjega vrenja »Obergariges Einfach
Bier«
Piva z minimalno kislostjo 30 miliekvivalentov,
izraženih kot NaOH
Temna piva vrste »oud bruin«
Pivo z znižano energijsko vrednostjo
Sladoledi z znižano energijsko vrednostjo ali
brez dodanega sladkorja
Sadje v pločevinkah ali kozarcih z znižano
energijsko vrednostjo ali brez dodanega
sladkorja
Džemi, želeji in marmelade z znižano
energijsko vrednostjo
Pripravki iz sadja in zelenjave z
znižano energijsko vrednostjo
Sladko-kisle konzerve iz sadja in zelenjave
Feinkostsalat
Sladko-kisle konzerve in polkonzerve rib in
ribjih marinad, rakov in školjk
Juhe z znižano energijsko vrednostjo
Omake
Gorčica
Fini pekovski izdelki za posebne prehranske
namene

Največji
dovoljeni
odmerek
32 mg/kg
32 mg/kg
200 mg/kg
65 mg/kg
250 mg/kg
15 mg/kg
20 mg/l
20 mg/l
20 mg/l
20 mg/l
20 mg/l

20 mg/l
20 mg/l
1 mg/l
26 mg/kg
32 mg/kg
32 mg/kg
32 mg/kg
10 mg/kg
12 mg/kg
10 mg/kg
5 mg/l
12 mg/kg
12 mg/kg
55 mg/kg
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Vrsta živila
Živila, namenjena za uporabo v energijsko
omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže, v
skladu s predpisom o živilih, namenjenih za
uporabo v energijsko omejenih dietah za
zmanjšanje telesne teže
Živila za posebne zdravstvene namene v
skladu s predpisom o živilih za posebne
zdravstvene namene
Prehranska dopolnila v tekoči obliki, v skladu
s predpisom o prehranskih dopolnilih
Prehranska dopolnila v trdni obliki, v skladu
s predpisom o prehranskih dopolnilih
Prehranska dopolnila na osnovi vitaminov
oziroma mineralov v obliki sirupov ali za
žvečenje, v skladu s predpisom o prehranskih
dopolnilih
Namizna sladila

Stran

15537

Največji
dovoljeni
odmerek
26 mg/kg

32 mg/kg
20 mg/kg
60 mg/kg
185 mg/kg

»quantum satis«

Največji dovoljeni odmerek za sol aspartam-aceselfama izhaja iz največjih dovoljenih
odmerkov za njegove sestavne dele, aspartam (E 951) in kalijev acesulfam (E 950).
Največji dovoljeni odmerk aspartama (E 951) in acesulfama (E950) ne sme biti presežen
ne z uporabo soli aspartam-acesulfama niti ne v kombinaciji z E 950 ali E 951.
Mejne vrednosti v tem stolpcu so izražene kot:
(a) Mejna vrednosti za kalijev acesulfam ekvivalenti.
(b) Mejna vrednosti za aspartam ekvivalenti.
•

Opombi:
1. Za snov E 952, ciklamno kislino ter njene natrijeve in kalcijeve soli, so največji
dovoljeni odmerki za uporabo izraženi kot prosta kislina.
2. Za snov E 954, saharin ter njegove natrijeve, kalijeve in kalcijeve soli, so
največji dovoljeni odmerki za uporabo izraženi kot prosti imid.
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SEZNAM DOVOLJENIH BARVIL ZA ŽIVILA

Priloga 2.1

Opomba: Dovoljena je uporaba aluminijevih lakov, pripravljenih iz barvil, navedenih v tej prilogi

E št.

Specifično ime

Številka barvnega
(1)
indeksa ali opis
75300

E 100

Kurkumin

E 101

i) riboflavin
ii) riboflavin-5’-fosfat

E 102

Tartrazin

19140

E 104

rumeno (Quinoline Yellow)

47005

E 110

sončno rumeno (Sunset Yellow FCF)
oranžno rumena (Orange Yellow S)

15985

E 120

košenil, karminska kislina, karmini

75470

E 122

azorubin, karmozin

14720

E 123

amarant

16185

E 124

rdeče (Ponceau 4R, Cochineal Red A)

16255

E 127

eritrozin

45430

E 128

rdeče (Red 2G)

18050

E 129

rdeče (Allura Red AC)

16035

E 131

modro (Patent Blue V)

42051

E 132

indigotin, indigo karmin

73015

E 133

modro (Brilliant blue FCF)

42090

E 140

klorofili in klorofilini:
i) klorofili
ii) klorofilini

75810
75815

E 141

bakrovi kompleksi klorofilov in klorofilinov 75815
i) bakrovi kompleksi klorofilov
ii) bakrovi kompleksi klorofilinov
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Stran

E št.

Specifično ime

Številka barvnega
(1)
indeksa ali opis
44090

E 142

zeleno (Green S)

E 150a

karamel

E 150b

alkalijski sulfitni karamel

E 150c

amonijev karamel

E 150d

amonijev sulfitni karamel

E 151

črno (Brilliant Black BN, Black PN)

E153

rastlinsko oglje

E 154

rjavo (Brown FK)

E 155

rjavo (Brown HT)

20285

E 160a

karoteni:
i) mešanica karotenov
ii) beta karoten

75130
40800

E 160b

anato, biksin, norbiksin

75120

E 160c

izvleček paprike, kapsantin, kapsorubin

E 160d

likopen

E 160e

beta-apo-8’-karotenal (C 30)

40820

E 160f

etilni ester beta-apo-8’ karotenske kisline
(C 30)

40825

E 161b

lutein

E 161g

kantaksantin

E 162

rdeče barvilo rdeče pese, betanin

E 163

antocianini

Pripravljeni na fizikalen
način iz sadja in
zelenjave

E 170

kalcijev karbonat

77220

E 171

titanov dioksid

77891

(2)

28440
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E št.

Specifično ime

E 172

železovi oksidi in hidroksidi

E 173

aluminij

E 174

srebro

E 175

zlato

E 180

rubin (Litholrubine BK)

Uradni list Republike Slovenije

Številka barvnega
(1)
indeksa ali opis
77491
77492
77499

(1)

Številke barvnih indeksov so povzete iz tretje izdaje 1982 Colour Index, volumni 1 do 7,
13145. Poleg tega dopolnila 37 do 40 (125), 41 do 44 (127 –50), 45 do 48 (130), 49 do 52 (13250), 53 do 56 (135).
(2)
Izraz karamel se nanaša na izdelke bolj ali manj izrazite rjave barve, ki se uporabljajo za
barvanje. Ne ustreza pa aromatičnemu izdelku iz sladkorja, ki se pridobiva s segrevanjem
sladkorja in se uporablja za aromatiziranje živil (npr. sladkornih izdelkov, finega peciva,
alkoholnih pijač).
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Stran
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Priloga 2.2
SEZNAM ŽIVIL, KI SE JIM NE SMEJO DODAJATI BARVILA, RAZEN ČE JE TO
DRUGAČE DOLOČENO V PRILOGAH 2.2, 2.3 IN 2.4 TEGA PRAVILNIKA
V živilih iz spodaj navedenega seznama je dopustna prisotnost barvil po principu
prenesene snovi (carry over), kadar izdelki vsebujejo sestavine z barvili, ki jih
sestavine smejo zakonito vsebovati.
1. Nepredelana živila
2. Vse stekleničene vode ali predpakirane vode
3. Mleko, delno posneto ali posneto mleko, pasterizirano ali sterilizirano (vključujoč
UVT sterilizacijo) (nearomatizirano)
4. Čokoladno mleko
5. Fermentirano mleko (nearomatizirano)
6. Konzervirano mleko (po predpisu o dehidriranem konzerviranem mleku)
7. Pinjenec (nearomatiziran)
8. Smetana in smetana v prahu (nearomatizirana)
9. Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora
10. Jajca in jajčni izdelki (kot so definirani v točki 1., 2. člena Direktive 89/437/EGS)
11. Moka in drugi mlevski izdelki in škrobi
12. Kruh in podobni izdelki
13. Testenine in njoki
14. Sladkorji, vključno z vsemi monosaharidi in disaharidi
15. Paradižnikova mezga in paradižnik v pločevinkah in kozarcih
16. Omake na osnovi paradižnika
17. Sadni sok (po predpisu o kakovosti sadnih sokov in določenih istovrstnih izdelkov) in
sadni nektar ter zelenjavni sok
18. Sadje, zelenjava (vključno s krompirjem) in gobe - v pločevinkah, kozarcih ali posušene;
sadni in zelenjavni izdelki (tudi krompir) in gobe
19. Ekstra džemi, ekstra želeji, domača marmelada, ekstra domača marmelada in
sladka kostanjeva kaša (po predpisu o kakovosti sadnih džemov, želejev,
marmelad in sladkane kostanjeve kaše), Creme de pruneaux
20. Ribe, mehkužci in raki, meso, perutnina in divjačina in njihovi izdelki, razen gotovih
jedi, ki vsebujejo te sestavine
21. Izdelki na osnovi kakava in sestavine čokolade v čokoladnih izdelkih (po predpisu o
kakovosti kakavovih in čokoladnih izdelkov)
22. Pražena kava, čaj, cikorija; izvlečki čaja in cikorije; čaj, izdelki iz rastlin, plodov in
žit za poparke, kot tudi mešanice in instant mešanice teh izdelkov
23. Sol, nadomestki soli, začimbe in mešanice začimb
24. Vino in drugi izdelki iz grozdja in vina (definirani v Uredbi (EGS) št. 822/87)
25. Pijače iz sadnih žganj, Korn, Kornbrand, sadna žganja, Ouzo, Grappa, Tsikoudia from
Crete, Tsipouro from Macedonia, Tsipouro from Thessaly, Tsipouro from Tyrnavos,
Eau de vie de marc Marque nationale luxembourgeoise, Eau de vie de seigle Marque
nationale luxembourgeoise, London gin, (kot so definirane v Uredbi (EGS) št. 1576/89)
26. Sambuca, Maraschino in Mistra (kot so definirane v Uredbi (EGS) št. 1180/91)
27. Sangria, Clarea in Zurra (kot so navedene v Uredbi (EGS) št. 1601/91)
Crete, Tsipouro from Macedonia, Tsipouro from Thessaly, Tsipouro from
Tyrnavos, Eau de vie de marc Marque nationale luxembourgeoise, Eau de
vie de seigle Marque nationale luxembourgeoise, London gin, (kot so
definirane v Uredbi (EGS) št. 1576/89)
28. Sambuca, Maraschino in Mistra (kot so definirane v Uredbi (EGS) št. 1180/91)
29. Sangria, Clarea in Zurra (kot so navedene v Uredbi (EGS) št. 1601/91)
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28. Vinski kis
29. Živila za dojenčke in majhne otroke kot so navedena v Direktivi 89/398/EGS), vključno
z živili za bolne dojenčke in majhne otroke
30. Med
31. Slad in izdelki z dodatkom slada
32. Zorjen in nezorjen sir (nearomatiziran)
33. Maslo iz ovčjega in kozjega mleka
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Stran
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Priloga 2.3
SEZNAM ŽIVIL, KATERIM SE SMEJO DODAJATI SAMO DOLOČENA BARVILA

Vrsta živila

Dovoljeno barvilo

Največja dovoljena
vsebnost
quantum satis

Malt bread

E 150a
E 150b
E 150c
E 150d

karamel
alkalno-sulfitni karamel
amoniakalni karamel
amoniakalno-sulfitni karamel

Pivo
Cidre bouche

E 150a
E 150b
E 150c
E 150d

karamel
alkalijski sulfitni karamel
amonijev karamel
amonijev sulfitni karamel

quantum satis

Maslo (vključno z maslom
z zmanjšano vsebnostjo
mlečne maščobe in
koncentriranim/topljenim
maslom)

E 160a

karoteni

quantum satis

Margarina, minarine, druge E 160a
maščobne emulzije in
masti, ki po naravi ne
E 100
vsebujejo vode
E 160b

karoteni

quantum satis

kurkumin

quantum satis

Sir Sage Derby

E 140

klorofili, klorofilini

quantum satis

E 141

bakrovi kompleksi klorofilov
in klorofilinov:
karoteni

quantum satis

Zorjen oranžen, rumen in E 160c
bel, drobljeni sir
(drobljenec);
E 160a
nearomatiziran topljeni sir

anato, biksin, norbiksin

10 mg/kg

izvleček paprike

E 160b

anato, biksin, norbiksin

15 mg/kg

Sir Red Leicester

E 160b

anato, biksin, norbiksin

50 mg/kg

Sir Mimolette

E 106b

anato, biksin, norbiksin

35 mg/kg

Sir Morbier

E 153

rastlinsko oglje

Rdeče marmoriran sir

E 120

košenil, karminska kislina,
karmini
antocianini

E 163

quantum satis
125 mg/kg
quantum satis
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Dovoljeno barvilo

Največja dovoljena
vsebnost
quantum satis

Kis

E 150a
E 150b
E 150c
E 150d

karamel
alkalijski sulfitni karamel
amonijev karamel
amonijev sulfitni karamel

Whisky, Whiskey, žitni
destilat (razen Korn ali
Kornbrand ali Eau de vie de
seigle Marque nationale
luxembourgeoise),
vinski destilat, rum,
Brandy, Weinbrand,
grozdne tropine, destilat
grozdnih tropin, (razen
Tsikoudie in Tsipoura ter
Eau de vie de marc Marque
nationale
luxembourgeoise), Grappa
invecchiata, Bagaceira
velha, definirano v Uredbi
(EGS), št. 1576/89

E 150a

karamel

E 150b

alkalijski sulfitni karamel

E 150c

amonijev karamel

E 150d

amonijev sulfitni karamel

Aromatizirane pijače na
osnovi vina (razen Bitter
soda) in aromatizirana vina,
definirano v Uredbi (EGS)
št. 1601/91

E 150a
E 150b
E 150c
E 150d

karamel
alkalijski sulfitni karamel
amonijev karamel
amonijev sulfitni karamel

quantum satis

Americano

E 150a
E 150b
E 150c
E 150d
E 163
E 100
E 101

karamel
alkalijski sulfitni karamel
amonijev karamel
amonijev sulfitni karamel
antocinanini
kurkumin
i) riboflavin
ii) riboflavin-5’-fosfat
tartrazin
rumeno (Quinoline Yellow)
košenil, karminska kislina,
karmini
azorubin, karmozin
amarant
rdeče (Ponceau 4R)

quantum satis

E 102
E 104
E 120
E 122
E 123
E 124

quantum satis

100 mg/l
(posamezno ali v
kombinaciji)

31

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Vrsta živila

Dovoljeno barvilo

E 150a
Bitter soda, bitter vin,.
definirano v Uredbi (EGS) E 150b
št. 1601/91
E 150c
E 150d
E 100
E 101
E 102
E 104
E 110

E 120
E 122
E 123
E 124
Desertna vina na osnovi
likerja in kakovostna
(desertna) vina na osnovi
likerja, pridelana v
posebnih vinorodnih
okoliših
Zelenjava v kisu, slanici ali
olju (razen oljk)

100 / 10. 12. 2010 /

E 129
E 150a
E 150b
E 150c
E 150d
E 101
E 140
E 150a
E 150b
E 150c
E 150d
E 141
E 160a
E 162

E 163
Ekstrudirani in ekspandirani E 150c
izdelki iz žit za zajtrk
E 160a
z ali brez sadne arome
E 160b
E 160c
Aromatizirani izdelki iz žit E 120
za zajtrk s sadno aromo

Stran
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Največja dovoljena
vsebnost
quantum satis

karamel
alkalijski sulfitni karamel
amonijev karamel
amonijev sulfitni karamel
kurkumin
100 g/l
(posamezno ali v
i) riboflavin
ii) riboflavin-5’-fosfat
kombinaciji)
tartrazin
rumeno (Quinoline Yellow)
Sončno rumeno (sunset yellow
FCF)
oranžno rumena (Orange
Yellow S)
košenil, karminska kislina,
karmini
azorubin, karmozin
amarant
rdeče (Ponceau 4R, Cochineal
Red A)
rdeče (Allura Red AC)
Karamel
quantum satis
alkalijski sulfitni karamel
amonijev karamel
amonijev sulfitni karamel
i) riboflavin
ii) riboflavin-5’-fosfat
klorofili in klorofilini
karamel
alkalijski sulfitni karamel
amonijev karamel
amonijev sulfitni karamel
bakrovi kompleksi klorofilov
in klorofilinov
karoteni:
(i)mešanica karotenov
(ii)beta karoten
rdeče barvilo rdeče pese,
betanin
antocianini
amonijev karamel
karoteni:
anato, biksin, norbiksin
izvleček paprike, kapsantin,
kapsorubin
košenil, karminska kislina,
karmini

quantum satis

quantum satis
quantum satis
25 mg/kg
quantum satis
200 mg/kg
(posamezno ali v
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Vrsta živila

Dovoljeno barvilo
E 162
E 163

Džemi, želeji, marmelade in
žele marmelade ter drugi
podobni sadni izdelki,
vključno z znižano
energetsko vrednostjo,
skladno s predpisom o
kakovosti sadnih džemov,
želejev, marmelad in
sladkane kostanjeve kaše

E 100
E 140
E 141
E 150a
E 150b
E 150c
E 150d
E 160a
E160c
E 162
E 163
E 104
E 110
E 120
E 124
E 142
E 160d
E 161b

Klobase, paštete in terine

Uradni list Republike Slovenije

E 100
E 120
E 150a
E 150b
E 150c
E 150d
E 160a
E 160c
E 162

rdeče barvilo rdeče pese,
betanin
antocianini
kurkumin
klorofili in klorofilini
bakrovi kompleksi klorofilov
in klorofilinov
karamel
alkalijski sulfitni karamel
amonijev karamel
Amonijev sulfitni aramel
karoteni:
(i)mešanica karotenov
(ii)beta karoten
izvleček paprike, kapsantin,
kapsorubin
rdeče barvilo rdeče pese,
betanin
antocianini
kinolinsko rumeno (Quinoline
Yellow)
sončno rumeno (Sunset Yellow
FCF)
košenil, karminska kislina,
karmini
rdeče (Ponceau 4R, Cochineal
Red A)
zeleno (Green S)
likopen
lutein
kurkumin
košenil, karminska kislina,
karmini
karamel
alkalijski sulfitni karamel
amonijev karamel
amonijev sulfitni karamel
karoteni
izvleček paprike, kapsantin,
kapsorubin
rdeče barvilo rdeče pese,
betanin

Največja dovoljena
vsebnost
kombinaciji)

quantum satis

100 mg/kg
(posamezno ali v
kombinaciji)

20 mg/kg
100 mg/kg
quantum satis
quantum satis
quantum satis
quantum satis
20 mg/kg
10 mg/kg
quantum satis
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Št.

Vrsta živila
Luncheon meat

Dovoljeno barvilo
E 129

Breakfast sausages z
E 129
vsebnostjo žit najmanj 6% E 120
Burger meat z vsebnostjo
zelenjave in/ali
žit najmanj 4%

E 150a
E 150b
E 150c
E 150d

Chorizo sausage
Salchichon

E 120

Sobrasada

E 110

E 124

E 124
Pasturmas (užitni ovoj)
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E 100
E 101
E 120

rdeče (Allura Red AC)
rdeče (Allura Red AC)
košenil, karminska kislina,
karmini
karamel
alkalijski sulfitni karamel
amonijev karamel
amonijev sulfitni karamel

Stran
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Največja dovoljena
vsebnost
25 mg/kg
25 mg/kg
100 mg/kg
quantum satis
quantum satis
quantum satis
quantum satis

košenil, karminska kislina,
karmini
rdeče (Ponceau 4R, Cochineal
Red A)

200 mg/kg

sončno rumeno (Sunset Yellow
FCF)
rdeče (Ponceau 4R, Cochineal
Red A)

135 mg/kg

250 mg/kg

200 mg/kg

kurkumin
i) riboflavin
ii) riboflavin-5’-fosfat
košenil, karminska kislina,
karmini

quantum satis

quantum satis

Sušene krompirjeve
kroglice in kosmiči

E 100

kurkumin

Processed mushy and
garden peas (v
pločevinkah)

E 102
E 133
E 142

tartrazin
modro (Brilliant Blue FCF)
zeleno (Green S)

100 mg/kg
20 mg/kg
10 mg/kg
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Priloga 2.4
SEZNAM BARVIL, KI SO DOVOLJENA SAMO V DOLOČENIH ŽIVILIH

E št.
E 123

E 127

E 128

E 154
E 161g
E 173
E 174
E 175
E 180
E 160b

Barvilo
amarant

Vrsta živila

Aperitivna (aromatizirana) vina,
alkoholne pijače, vključno z
izdelki, ki vsebujejo manj kot 15
vol. % alkohola
Ribje ikre
eritrozin
Češnje za koktail in kandirane
češnje
Češnje Bigarreau v sirupih in
koktailih
rdeče (Red 2G)
Breakfast sausages z vsebnostjo žit
najmanj 6%
Burger meat z vsebnostjo
zelenjave in/ali žit najmanj 4%
rjavo (Brown FK) Prekajeni slaniki
kantaksantin
Saucisses de Strasbourg
aluminij
Zunanji obliv za sladkorne izdelke,
za okrasitev tort in finega peciva
srebro
Zunanji obliv za sladkorne izdelke
Okrasitev čokoladnih bonbonov
Likerji
zlato
Zunanja obliv za sladkorne izdelke
Okrasitev čokoladnih bonbonov
Likerji
rubin (Litholrubin Siri z užitno skorjo
BK)
anato, biksin,
Margarina, minarine, druge
norbiksin
maščobne emulzije in masti, ki po
naravi ne vsebujejo vode
Okraski in oblivi
Fini pekovski izdelki
Sladoledi
Likerji, vključno z alkoholiziranimi
pijačami, ki vsebujejo manj kot 15
vol.% alkohola
Aromatiziran topljeni sir
Zorjen oranžen, rumen in bel
drobljeni sir (drobljenec),
nearomatiziran topljeni sir
Deserti
Prigrizki (snacks): posušen,
pikanten krompirček, prigrizki na
osnovi žit ali škroba:

Največja dovoljena
vsebnost
30 mg/l

30 mg/kg
200 mg/kg
150 mg/kg
20 mg/kg
20 mg/kg
15 mg/kg
quantum satis
quantum satis
quantum satis
quantum satis
10 mg/kg
20 mg/kg
10 mg/kg
20 mg/kg
10 mg/ml
15 mg/kg
15 mg/kg
10 mg/kg
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E št.

Št.

Barvilo
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Vrsta živila
-

Ekstrudirani ali kspandirani
pikantni prigrizki
- Drugi pikantni prigrizki in
pikantni obliti oreščki
Prekajene ribe
Sir z užitno skorjo in užitni ovoji
Sir Red leicesterski
Sir Mimolette
Ekstrudirani in ekspandirani izdelki
iz žit za zajtrk s sadno aromo

Stran

15549

Največja dovoljena
vsebnost
20 mg/kg
10 mg/kg
10 mg/kg
20 mg/kg
50 mg/kg
35 mg/kg
25 mg/kg
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Priloga 2.5
SEZNAM BARVIL ZA UPORABO V ŽIVILIH, RAZEN TISTIH,
NAŠTETIH V PRILOGAH 2.2 IN 2.3 TEGA PRAVILNIKA

DEL 1
Barvila, ki se smejo uporabljati v neomejeni količini v živilih, navedenih v delu 2 Priloge 2.5
in v vseh ostalih živilih, ki niso navedena v prilogah 2.2 in 2.3
E 101

i)
ii)

riboflavin
riboflavin-5’-fosfat

E 140

klorofili in klorofilini

E 141

bakrovi kompleksi klorofilov in klorofilinov

E 150a

karamel

E 150b

alkalijski sulfitni karamel

E 150c

amonijev karamel

E 150d

amonijev sulfitni karamel

E 153

rastlinsko oglje

E 160a

karoteni

E 160c

izvleček paprike, kapsantin, kapsorubin

E 162

rdeče barvilo rdeče pese, betanin

E 163

antocianini

E 170

kalcijev karbonat

E 171

titanov dioksid

E 172

železovi oksidi in hidroksidi
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DEL 2

Stran
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Priloga 2.5

SEZNAM BARVIL, KI SE SMEJO UPORABLJATI POSAMEZNO
ALI V KOMBINACIJI V ŽIVILIH IZ TE PRILOGE
Spodaj navedena barvila se smejo uporabljati posamezno ali v kombinaciji v živilih do
največje dovoljene vsebnosti, določene v tabeli te prologe. Za brezalkoholne
aromatizirane pijače, sladolede, deserte, fine pekovske izdelke in sladkorne izdelke, se
smejo barvila uporabljati do mejne največje dovoljene vsebnosti, navedene v ustrezni
tabeli, vendar pa največje dovoljene vsebnosti posameznega navedenega barvila E 110,
E 122, E 124 in E 155 ne smejo presegati 50 mg/kg oziroma mg/l.
E 100

kurkumin

E 102

tartrazin

E 104

rumeno (Quinoline Yellow)

E 110

oranžno (Sunset Yellow FCF, Orange Yellow S)

E 120

košenil, karminska kislina, karmini

E 122

azorubin, karmozin

E 124

rdeče (Ponceau 4R, Cochineal Red A)

E 129

rdeče (Allura Red AC)

E 131

modro (Patent Blue V)

E 132

indigotin,indigo karmin

E 133

modro (Brilliant blue FCF)

E 142

zeleno (Green S)

E 151

črno (Brilliant Black BN, Black PN)

E 155

rjavo (Brown HT)

E 160d

likopen

E 160e

beta-apo-8’-karotenal (C 30)

E 160f

etilni ester beta-apo-8’- karotenske kisline (C 30)

E 161 b

lutein
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Brezalkoholne aromatizirane pijače

Uradni list Republike Slovenije

Največja dovoljena vsebnost
100 mg/l

Kandirano sadje in zelenjava, Mostarda di frutta

200 mg/kg

Konzervirano rdeče sadje

200 mg/kg

Sladkorni izdelki

300 mg/kg

Okraski in oblivi

500 mg/kg

Fini pekovski izdelki (npr. dunajsko pecivo, piškoti (keksi),
torte in vaflji)

200 mg/kg

Sladoledi

150 mg/kg

Aromatiziran topljeni sir

100 mg/kg

Deserti, vključno z aromatiziranimi mlečnimi izdelki

150 mg/kg

Omake, začimbe (npr. curry v prahu, tandoori), kisle kumarice
ali druga zelenjava v kisu, Chutney in Piccalilli

500 mg/kg

Gorčica

300 mg/kg

Ribja pašteta in pašteta iz rakov

100 mg/kg

Predhodno kuhani raki

250 mg/kg

Nadomestki lososa

500 mg/kg

Surimi

500 mg/kg

Ribje ikre

300 mg/kg

Prekajene ribe

100 mg/kg

Prigrizki (snacks): posušen, pikanten krompirček, prigrizki na
osnovi žit ali škroba:
- Ekstrudirani ali ekspandirani pikantni prigrizki
- Drugi pikantni prigrizki in pikantni obliti oreščki

200 mg/kg
100 mg/kg

Siri z užitno skorjo

quantum satis
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Vrsta živila
Popolni pripravki in hranilna dopolnila za uporabo pod
zdravstvenim nadzorom

Stran

15553

Največja dovoljena vsebnost
50 mg/kg

Ditetična prehranska dopolnila v tekoči obliki v skladu s
predpisom o prehranskih dopolnilih

100 mg/l

Ditetična prehranska dopolnila v trdni obliki v skladu s
predpisom o prehranskih dopolnilih

300 mg/kg

Juhe

50 mg/kg

Mesu in ribam podobni izdelki na osnovi rastlinskih
beljakovin

100 mg/kg

Alkoholne pijače (vključno z izdelki, ki vsebujejo manj kot 15
vol.% alkohola), razen tistih, ki so navedeni v Prilogi 2.1 ali
2.2

200 mg/l

Aromatizirana vina, aromatizirane pijače na osnovi vina in
aromatizirani koktaili iz vina, razen tistih, ki so navedeni v
Prilogi 2.2. ali 2.3

200 mg/l

Sadna vina (mirna ali peneča), jabolčni mošt (razen Cidre
bouche) in aromatizirana sadna vina iz hruškovega mošta,
jabolčni mošt in hruškov mošt

200 mg/l
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Priloga 3.1

ADITIVI, RAZEN BARVIL IN SLADIL, KATERIH UPORABA JE
DOVOLJENA V ŽIVILIH, KI NISO NAVEDENA V PETEM ODSTAVKU 6. ČLENA
TEGA PRAVILNIKA, PO PRINCIPU QUANTUM SATIS
1. Aditivi, razen barvil in sladil, iz te priloge, se lahko po načelu »quantum santis« dodajajo
vsem živilom na splošno z izjemo tistih živil, ki so navedena v petem odstavku 6. člena tega
pravilnika.
2. Aditivi E407, E407a in E 440, se lahko standardizirajo s sladkorji, pod pogojem, da je to
navedeno poleg E številke in specifičnega imena.
3. Razlaga uporabljenih simbolov:
* aditivi E 290, E 938, E 939, E 941, E 942, E 948 in E 949 se lahko uporabljajo tudi v živilih,
navedenih v petem odstavku 6. člena tega pravilnika.
# aditivi E 410, E 412, E 415 in E 417 se ne smejo uporabljati za proizvodnjo dehidriranih
živil, ki se rehidrirajo ob zaužitju.
4. Aditivi E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414,
E 415, E 417, E 418 in E 440 se ne smejo uporabljati v žele dražejih, ki so v tem pravilniku
opredeljeni kot žele sladkorni izdelki iz želeja čvrste konsistence, v obliki poltrdih bonbonov
ali mini kapsul, ki se jih zaužije z enim grižljajem s pritiskom na bonbon ali mini kapsulo,
ki sladkorni izdelek iztisne v usta.

E št.

Specifično ime

E 170
E 260
E 261
E 262

kalcijev karbonat
ocetna kislina
kalijev acetat
natrijevi acetati
i)natrijev acetat
ii) natrijev hidrogenacetat (natrijev diacetat)
kalcijev acetat
mlečna kislina
ogljikov dioksid *
jabolčna kislina
askorbinska kislina
natrijev askorbat
kalcijev askorbat
estri askorbinske kisline z maščobnimi
kislinami
i)askorbilpalmitat
ii) askorbilstearat
izvleček, bogat s tokoferolom
alfa tokoferol
gama tokoferol
delta tokoferol
lecitini
natrijev laktat
kalijev laktat
kalcijev laktat

E 263
E 270
E 290
E 296
E 300
E 301
E 302
E 304

E 306
E 307
E 308
E 309
E 322
E 325
E 326
E 327

41

Uradni list Republike Slovenije

Št.

100 / 10. 12. 2010 /

E št.

Specifično ime

E 330
E 331

citronska kislina
natrijevi citrati
i) mononatrijev citrat
ii) dinatrijev citrat
iii) trinatrijev citrat
kalijevi citrati
i)monokalijev citrat
ii) trikalijev citrat
kalcijevi citrati
i) monokalcijev citrat
ii) dikalcijev citrat
iii) trikalcijev citrat
vinska kislina (L (+) - )
natrijevi tartrati
i)mononatrijev tartrat
ii) dinatrijev tartrat
kalijevi tartrati
i) monokalijev tartrat
ii) dikalijev tartrat
natrijev kalijev tartrat
natrijevi malati
i) natrijev malat
ii) natrijev hidrogen malat
kalijev malat
kalcijevi malati
i) kalcijev malat
ii) kalcijev hidrogen malat
kalcijev tartrat
triamonijev citrat
alginska kislina
natrijev alginat
kalijev alginat
amonijev alginat
kalcijev alginat
agar
karagenan
predelana morska alga eucheuma
gumi iz zrn rožičevca #
guar gumi #
tragakant
gumi arabicum
ksantan gumi #
tara gumi #
gelanski gumi
glicerol
pektini

E 332
E 333

E 334
E 335
E 336
E 337
E 350
E 351
E 352
E 354
E 380
E 400
E 401
E 402
E 403
E 404
E 406
E 407
E 407 a
E 410
E 412
E 413
E 414
E 415
E 417
E 418
E 422
E 440

Stran
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Stran

15556 /

Št.

100 / 10. 12. 2010

E št.

E 460
E 461
E 462
E 463
E 464
E 465
E 466
E 469
E 470a
E 470b
E 471
E 472a
E 472b
E 472c
E 472d
E 472e
E 472f
E 500

E 501
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Specifično ime
i) pektin
ii) amidiran pektin
celuloza
i) mikrokristalinična celuloza
ii) celuloza v prahu
metil celuloza
etil celuloza
hidroksipropil celuloza
hidroksipropilmetil celuloza
etilmetil celuloza
karboksimetil celuloza
natrijeva karboksimetil celuloza
celulozni gumi
encimatsko hidrolizirana karboksimetil
celuloza
encimatsko hidroliziran celulozni gumi
natrijeve, kalijeve in kalcijeve soli
maščobnih kislin
magnezijeve soli maščobnih kislin
mono- in digliceridi maščobnih kislin
acetatni estri mono- in digliceridov
maščobnih kislin
laktatni estri mono- in digliceridov
maščobnih kislin
citratni estri mono- in digliceridov
maščobnih kislin
tartratni estri mono- in digliceridov
maščobnih kislin
mono- in diacetil tartratni estri mono- in
digliceridov maščobnih kislin
mešanica acetatnih in tartratnih estrov
mono- in
digliceridov maščobnih kislin
natrijevi karbonati
i) natrijev karbonat
ii) natrijev hidrogenkarbonat
iii) natrijev seskvikarbonat (natrijev
monohidrogen dikarbonat)
kalijevi karbonati
i) kalijev karbonat
ii) kalijev hidrogenkarbonat
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Št.

100 / 10. 12. 2010 /

E št.

Specifično ime

E 503

amonijevi karbonati
i) amonijev karbonat
ii) amonijev hidrogenkarbonat
magnezijevi karbonati
i) magnezijev karbonat
ii) magnezijev hidroksid karbonat (bazični
magnezijev karbonat)
klorovodikova kislina
kalijev klorid
kalcijev klorid
magnezijev klorid
žveplova (VI) kislina
natrijevi sulfati
i) natrijev sulfat
ii) natrijev hidrogensulfat
kalijevi sulfati
i) kalijev sulfat
ii) kalijev hidrogensulfat
kalcijev sulfat
natrijev hidroksid
kalijev hidroksid
kalcijev hidroksid
amonijev hidroksid
magnezijev hidroksid
kalcijev oksid
magnezijev oksid
maščobne kisline
glukonska kislina
glukonodelta lakton
natrijev glukonat
kalijev glukonat
kalcijev glukonat
glicin in njegova natrijeva sol
L-cistein (lahko se uporablja samo kot
sredstvo za obdelavo moke)
argon*
helij*
dušik*
dušikov (I) oksid*
kisik*
vodik *
invertaza
polidekstroza
oksidirani škrob

E 504

E 507
E 508
E 509
E 511
E 513
E 514
E 515
E 516
E 524
E 525
E 526
E 527
E 528
E 529
E 530
E 570
E 574
E 575
E 576
E 577
E 578
E 640
E 920
E 938
E 939
E 941
E 942
E 948
E 949
E 1103
E 1200
E 1404

Stran
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Stran

15558 /

Št.

100 / 10. 12. 2010

E št.

Specifično ime

E 1410
E 1412
E 1413
E 1414
E 1420
E 1422
E 1440
E 1442
E 1450
E 1451

monoškrobni fosfat
diškrobni fosfat
fosforiliran diškrobni fosfat
acetiliran diškrobni fosfat
acetiliran škrob
acetiliran diškrobni adipat
hidroksipropil škrob
hidroksipropil diškrobni fosfat
natrijev oktenilsukcinat škroba
acetiliran oksidiran škrob

Uradni list Republike Slovenije
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Št.

100 / 10. 12. 2010 /

Stran

15559

Priloga 3.2
SEZNAM ŽIVIL, PRI KATERIH SE SMEJO UPORABLJATI SAMO DOLOČENI
ADITIVI, RAZEN BARVIL IN SLADIL, IZ PRILOGE 3.1 TEGA PRAVILNIKA, ZA
KATERE SO PREDPISANE NAJVEČJE DOVOLJENE VSEBNOSTI
Aditiv – specifično ime

Vrsta živila
Kakavovi in čokoladni
izdelki, kot so definirani v
predpisu o kakovosti
kakavovih in čokoladnih
izdelkov

E 330
E 322
E 334
E 422
E 471
E 170
E 500
E 501
E 503
E 504
E 524
E 525
E 526
E 527
E 528
E 530

citronska kislina
lecitini
vinska kislina
glicerol
monogliceridi in digliceridi
maščobnih kislin
kalcijev karbonat
natrijevi karbonati
kalijevi karbonati
amonijevi karbonati
magnezijevi karbonati
natrijev hidroksid
kalijev hidroksid
kalcijev hidroksid
amonijev hidroksid
magnezijev hidroksid
magnezijev oksid

E 414

gumi arabicum

E 440

Pektini

E 472c

Estri citronske kisline
mono in digliceridov
maščobnih kislin
askorbinska kislina

Sadni sokovi in nektarji, kot E 300
so definirani v predpisu o
kakovosti sadnih sokov in
določenih istovrstnih
izdelkov
Ananasov sok, kot je
E 296
definiran v predpisu o
kakovosti sadnih sokov in
določenih istovrstnih
izdelkov

jabolčna kislina

Največja dovoljena
vsebnost
0,5%
quantum satis
0,5%
quantum satis
quantum satis

7% na suho snov
brez maščobe,
izraženo kot
kalijevi karbonati

samo kot sredstva
za glaziranje
quantum satis
quantum satis
quantum satis

3 g/l
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Stran

15560 /

Št.

100 / 10. 12. 2010

Vrsta živila
Nektarji, kot so definirani v
predpisu o kakovosti sadnih
sokov in določenih istovrstnih
izdelkov
Grozdni sok, kot je definiran
v predpisu o kakovosti sadnih
sokov in določenih istovrstnih
izdelkov
Sadni sokovi, kot so
definirani v predpisu o
kakovosti sadnih sokov in
določenih istovrstnih
izdelkov
Ekstra džem in ekstra žele,
kot so definirani v predpisu o
kakovosti sadnih džemov,
želejev, marmelad in sladkane
kostanjeve kaše

Uradni list Republike Slovenije

Aditiv – specifično ime
E 330
E 270

citronska kislina
mlečna kislina

Največja dovoljena
vsebnost
5 g/l
5 g/l

E 170
E 336

kalcijev karbonat
kalijevi tartrati

quantum satis
quantum satis

E 330

citronska kislina

3 g/l

E 440

pektini

quantum satis

E 270
E 296
E 300
E 327
E 330
E 331
E 333
E 334
E 335
E 350
E 471

mlečna kislina
jabolčna kislina
askorbinska kislina
kalcijev laktat
citronska kislina
natrijevi citrati
kalcijevi citrati
vinska kislina
natrijevi tartrati
natrijevi malati
monogliceridi in digliceridi
maščobnih kislin

quantum satis

quantum satis
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Št.

Vrsta živila
Džemi, želeji in marmelade
ter drugi podobni sadni
namazi, vključno z izdelki z
znižano energijsko
vrednostjo, kot so definirani v
predpisu o kakovosti sadnih
džemov, želejev, marmelad in
sladkane kostanjeve kaše

100 / 10. 12. 2010 /

Aditiv – specifično ime
E 440
E 270
E 296
E 300
E 327
E 330
E 331
E 333
E 334
E 335
E 350
E 400

pektini
mlečna kislina
jabolčna kislina
askorbinska kislina
kalcijev laktat
citronska kislina
natrijevi citrati
kalcijevi citrati
vinska kislina
natrijevi tartrati
natrijevi malati
alginska kislina

E 401
E 402
E 403
E 404
E 406
E 407
E 410
E 412
E 415
E 418

natrijev alginat
kalijev alginat
amonijev alginat
kalcijev alginat
agar
karagenan
gumi iz zrn rožičevca
guar gumi
ksantan gumi
gelanski gumi (Gellan gum)

E 471

mono- in digliceridi
maščobnih kislin
kalcijev klorid
natrijev hidroksid
askorbinska kislina
natrijev askorbat
estri askorbinske kisline z
maščobnimi kislinami
lecitini
natrijevi citrati
kalijevi citrati
karagenan
ii) natrijev hidrogenkarbonat
ii) kalijev hidrogenkarbonat
kalcijev klorid

E 509
E 524
E 300
E 301
E 304

Delno dehidrirano in
dehidrirano mleko, kot je
definirano v predpisu o
dehidriranem konzerviranem
mleku
E 322
E 331
E 332
E 407
E 500
E 501
E 509

Stran

15561

Največja
dovoljena
vsebnost
quantum satis
quantum satis

10 g/kg
(posamezno ali
v kombinaciji

quantum satis
quantum satis
quantum satis
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Stran

15562 /

Št.

100 / 10. 12. 2010

Vrsta živila
Navadna pasterizirana
smetana

Aditiv – specifično ime
E 401
E 402
E 407
E 466
E 471

Zamrznjeno in globoko
zamrznjeno nepredelano sadje
in zelenjava; predpakirano, E 296
ohlajeno nepredelano sadje in
zelenjava, za takojšnje
uživanje in predpakiran,
nepredelan olupljen krompir E 300
E 301
E 302
E 330
Sadni kompot

Uradni list Republike Slovenije

natrijev alginat
kalijev alginat
karagenan
natrijeva karboksimetil
celuloza
mono - in digliceridi
maščobnih kislin

jabolčna kislina

askorbinska kislina
natrijev askorbat
kalcijev askorbat
citronska kislina

E 331
E 332

natrijev citrat
nalijev citrat

E 440
E 509

pektin
kalcijev klorid

Napredelane ribe, raki, in
mehkužci ter njihovi
zamrznjeni in globoko
zamrznjeni izdelki

E 333

kalcijev citrat

Hitro kuhan riž

E 471

mono- in digliceridi
maščobnih kislin
acetatni estri mono- in
digliceridov maščobnih
kislin
estri askorbinske kisline z
maščobnimi kislinami
gama tokoferol
izvleček, bogat s
tokoferolom
alfa tokofero

E 472a
Neemulgirana olja in masti E 304
živalskega in rastlinskega
izvora (razen deviških oljčnih
olj in oljčnih olj)
E 306
E 307

Največja dovoljena
vsebnost
quantum satis

quantum satis
(samo za olupljen
krompir)
quantum satis

quantum satis
(samo za kompot iz
sadja, razen iz
jabolk)

quantum satis

quantum satis
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Št.

Vrsta živila

100 / 10. 12. 2010 /

Aditiv – specifično ime
E 308
E 309
E 322
E 471

E 330
E 331
E 332
E 333
Neemulgirana olja in masti E 270
živalskega in rastlinskega
E 300
izvora (razen deviških oljčnih E 304
olj), posebej za pečenje
oziroma cvrtje ali za pripravo E 306
omak delta tokoferol
E 307
E 308
E 309
E 322
E 471
E 472c
E 330
E 331
E 332
E 333

Gama tokoferol
delta tokoferol
lecitini
mono- in digliceridi
maščobnih kislin
citronska kislina
natrijev citrat
kalijev citrat
kalcijev citrat
mlečna kislina
askorbinska kislina
estri askorbinske kisline z
maščobnimi kislinami
izvleček, bogat s
tokoferolom
alfa tokoferol
gama tokoferol
delta tokoferol
lecitini
mono- in digliceridi
maščobnih kislin
citratni estri mono- in
digliceridov maščobnih
kislin
citronska kislina
natrijev citrat
kalijev citrat
kalcijev citrat

Rafinirano oljčno olje in olje E 307
iz oljčnih tropin

alfa tokoferol

Zorjen sir

kalcijev karbonat
magnezijevi karbonati
kalcijev klorid
glukonodeltalakton
natrijev hidrogenkarbonat

E 170
E 504
E 509
E 575
E 500ii

Stran

15563

Največja dovoljena
vsebnost
30 g/l
10 g/l
quantum satis

quantum satis

30 g/l
10 g/l
quantum satis

200 mg/l
quantum satis

guantum statis
(samo za sir, ki je
narejen s kislinsko
koagulacijo)
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15564 /

Št.

100 / 10. 12. 2010

Vrsta živila
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Aditiv – specifično ime

Največja dovoljena
vsebnost
quantum satis

E 260
E 270
E 330

ocetna kislina
mlečna kislina
citronska kislina

E 460ii
E 575

celuloza v prahu
glukonodelta lakton

Sadje in zelenjava v
pločevinkah in kozarcih

E 260
E 261
E 262
E 263
E 270
E 296
E 300
E 301
E 302
E 325
E 326
E 327
E 330
E 331
E 332
E 333
E 334
E 335
E 336
E 337
E 509
E 575

ocetna kislina
kalijev acetat
natrijev acetat
kalcijev acetat
mlečna kislina
jabolčna kislina
askorbinska kislina
natrijev askorbat
kalcijev askorbat
natrijev laktat
kalijev laktat
kalcijev laktat
citronska kislina
natrijev citrat
kalijev citrat
kalcijev citrat
vinska kislina
natrijev tartrati
kalijev tartrati
natrijev kalijev tartrat
kalcijev klorid
glukonodelta lakton

Gehakt

E 300
E 301
E 302
E 330
E 331
E 332
E 333

askorbinska kislina
natrijev askorbat
kalcijev askorbat
citronska kislina
natrijev citrat
kalijev citrat
kalcijev citrat

quantum satis

Predpakirani izdelki iz
svežega mletega mesa

E 300
E 301
E 302
E 330
E 331
E 332
E 333

askorbinska kislina
natrijev askorbat
kalcijev askorbat
citronska kislina
natrijev citrat
kalijev citrat
kalcijev citrat

quantum satis

Mozzarella in sirotkin sir

quantum satis
(samo za nariban
sir in sir v lističih)
quantum satis
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Št.

Vrsta živila
Kruh, pripravljen samo iz
naslednjih sestavin: pšenične
moke, vode, kvasa, sredstva
za vzhajanje, soli

Aditiv – specifično ime
E 260
E 261
E 262
E 263
E 270
E 300
E 301
E 302
E 304
E 322
E 325
E 326
E 327
E 471
E 472a
E 472d
E 472e
E 472f

Pain courant francai,s friss
búzakenyér, fehér és
félbarna kenyerek

100 / 10. 12. 2010 /

E 260
E 261
E 262
E 263
E 270
E 300
E 301
E 302
E 304
E 322
E 325
E 326
E 327
E 471

ocetna kislina
kalijev acetat
natrijev acetat
kalcijev acetat
mlečna kislina
askorbinska kislina
natrijev askorbat
kalcijev askorbat
estri askorbinske kisline z
maščobnimi kislinami
lecitini
natrijev laktat
kalijev laktat
kalcijev laktat
mono in digliceridi
maščobnih
kislin
acetatni estri mono in
digliceridov maščobnih
kislin
tartratni estri mono in
digliceridov maščobnih
kislin
mono- in diacetil- tartratni
estri mono- in digliceridov
maščobnih kislin
mešani acetatni in tartratni
estri mono in digliceridov
maščobnih kislin
ocetna kislina
kalijev acetat
natrijev acetat
kalcijev acetat
mlečna kislina
askorbinska kislina
natrijev askorbat
kalcijev askorbat
estri askorbinske kisline z
maščobnimi kislinami
lecitini
natrijev laktat
kalijev laktat
kalcijev laktat
mono in digliceridi
maščobnih kislin

Stran

15565

Največja dovoljena
vsebnost
quantum satis

quantum satis
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15566 /

Št.

100 / 10. 12. 2010

Vrsta živila
Sveže testenine

Vina in peneča vina ter
delno fermentiran mošt
iz grozdja
Pivo

Uradni list Republike Slovenije

Aditiv – specifično ime
E 270
E 300
E 301
E 322
E 330
E 334
E 471
E 575

E 270
E 300
E 301
E 330
E 414
E 300
E 301

Foie gras, foie gras entier,
blocs de foie gras, libamáj,
libamáj egészben, libamáj
tömbben
Ananasovi in pasjonkini sadni E 440
sokovi in nektarji
Zorjen sir v lističih in riban E 170
sir
E 504
E 509
E 575
E 460
Maslo iz kisle smetane
E 500
UVT kozje mleko
E 331
Kostanj v tekoči obliki
E 410
E 412
E 415

mlečna kislina
askorbinska kislina
natrijev askorbat
lecitini
citronska kislina
vinska kislina
mono- in digliceridi
maščobnih kislin
glukonodelta lakton
Dovoljeni aditivi: (*)
mlečna kislina
askorbinska kislina
natrijev askorbat
citronska kislina
gumi arabicum
askorbinska kislina
natrijev askorbat
pektini
kalcijev karbonat
magnezijevi karbonati
kalcijev klorid
glukonodeltalakton
celuloze
natrijevi karbonati
Natrijev citrat
Gumi iz zrn rožičevca
Guar gumi
Ksantan gumi

Največja dovoljena
vsebnost
quantum satis

quantum satis

quantum satis

3g/l
quantum satis

quantum satis
4 g/l
quantum satis

(*) v skladu z Uredbami (EGS) št. 822/87, (EGS) št. 4252/88, (EGS) št. 2332/92 in (EGS) št.
1873/84, ter njihovimi izvedbenimi predpisi, v skladu z Uredbo (EGS) št. 1873/84 o odobritvi
ponudbe in prodaje za neposredno prehrano za ljudi nekaterih uvoženih vin, ki so lahko bila
obdelana z enološkimi postopki, ki niso zajeti v Uredbi (EGS) št. 337/79.
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Št.

100 / 10. 12. 2010 /

Stran

15567

Priloga 3.3
POGOJNO DOVOLJENI KONZERVANSI IN ANTIOKSIDANTI
DEL A
SORBATI, BENZOATI IN P-HIDROKSIBENZOATI

E št.
E 200
E 202
E 203
E 210
E 211
E 212
E 213
E 214
E 215
E 218
E 219

Specifično ime
sorbinska kislina
kalijev sorbat
kalcijev sorbat
benzojska kislina
natrijev benzoat
kalijev benzoat
kalcijev benzoat
etil p-hidroksibenzoat
natrijev etil p-hidroksibenzoat
metil p-hidroksibenzoat
natrijev metil p-hidroksibenzoat

Okrajšava
Sk

1

Bk

PHB

1

Benzojska kislina je lahko prisotna v nekaterih fermentiranih izdelkih zaradi
fermentacijskih procesov, v skladu z dobro proizvodno prakso.
Opombe:
1. Največje dovoljene vsebnosti vseh zgoraj navedenih snovi so izražene kot prosta kislina
2. Okrajšave pomenijo:
- Sk + Bk : Sk in Bk uporabljena posamezno ali v kombinaciji;
- Sk + PHB: Sk in PHB uporabljena posamezno ali v kombinaciji;
- Sk + Bk + PHB: Sk, Bk in PHB uporabljeni posamezno ali v kombinaciji.
3. Navedene največje dovoljene vsebnosti za uporabo se nanašajo na gotova živila,
ki so pripravljena po navodilih za uporabo.
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15568 /

Št.

100 / 10. 12. 2010

Vrsta živila
Aromatizirane pijače na
osnovi vina, aromatizirana
vina in aromatizirane
mešane pijače iz
proizvodov iz vina, iz
Uredbe (EGS) št. 1601/91
Brezalkoholne
1
aromatizirane pijače
Tekoči koncentrati čaja in
sadnih ter zeliščnih
poparkov
Grozdni sok,
nefermentiran, za
zakramente
Brezalkoholno vino; sadno
vino (vključno z
brezalkoholnim); Made
wine; jabolčni in hruškov
mošt (vključno z
brezalkoholnima)
Sod...Saft or Sodet...Saft
Brezalkoholno pivo v
sodčku
Medica
Alkoholne pijače z manj
kot 15 vol % alkohola
Nadev za raviole in
podobne izdelke
Džemi, želeji, marmelade
z nizko vsebnostjo
sladkorja in podobni
izdelki z znižano
energijsko vrednostjo ali
brez dodanega sladkorja in
drugi sadni namazi
Mermeladas
Kandirano, kristalizirano
in glazirano sadje in
zelenjava
Sušeno sadje
Frugtgrod in Rote Grütze
1
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Največja dovoljena vsebnost (mg/kg oziroma mg/l)
Sk
200

Bk

300

150

PHB

Sk + Bk

Sk + PHB Sk+Bk+PHB

250 Sk
+
150 Bk
600
2000

200

500
200
200

200
200
200

400

500

1000

1000

1000
1000
1000

500

Določilo ne vključuje pijač na osnovi mleka
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Št.

Vrsta živila
Izdelki iz sadja in
zelenjave, vključno z
omakami na osnovi sadja,
razen pireja, pene,
kompota, solat in
podobnih izdelkov v
pločevinkah in kozarcih
Zelenjava v kisu, slanici
ali olju (razen oljk)
Krompirjevo testo in delno
ocvrte krompirjeve rezine
Gnocchi
Polenta
Oljke in izdelki na osnovi
oljk
Oblivi v obliki želeja za
mesne izdelke (kuhane,
prekajene, sušene); Paté
Površinska obdelava
sušenih mesnih izdelkov
Ribje pol konzerve,
vključnoz izdelki iz ribjih
iker
Soljene, sušene ribe
Crangon crangon in
Crangon vulgaris, kuhani
Predpakiran sir v lističih
Nezorjen sir
Topljeni sir
Sir v plasteh in sir z
dodatnimi živili
Toplotno neobdelani
mlečni deserti
Usirjeno mleko
Melanž (beljak, rumenjak,
celo jajce)
Dehidrirani, koncentrirani,
zamrznjeni in globoko
zamrznjeni jajčni izdelki
Predpakiran, narezan kruh
in ržen kruh

100 / 10. 12. 2010 /

Stran

15569

Največja dovoljena vsebnost (mg/kg oziroma mg/l)
Sk
1000

Bk

PHB

Sk + Bk

Sk + PHB Sk+Bk+PHB

2000
2000
1000
200
1000

500

1000
1000
quantum satis
2000
200
6000

1000
1000
2000
1000
300
1000

5000

1000
2000
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Stran

15570 /

Št.

100 / 10. 12. 2010

Vrsta živila
Delno pečeni, predpakirani
pekovski izdelki,
namenjeni za neposredno
prodajo potrošniku in kruh
z znižano energijsko
vrednostjo, namenjen za
neposredno prodajo
potrošniku
Fini pekovski izdelki z
vodno aktivnostjo nad 0,65
Prigrizki na osnovi žit in
krompirja, preliti oreščki
Tekoče testo/panade
Sladkorni izdelki (razen
čokolade)
Žvečilni gumi
Prelivi (sirupi za
palačinke, aromatizirani
sirupi za mlečne napitke in
sladoled; njim podobni
izdelki)
Maščobne emulzije (razen
masla) z vsebnostjo
maščobe 60% in več
Maščobne emulzije z
vsebnostjo maščobe manj
kot 60%
Emulgirane omake z
vsebnostjo maščobe 60%
in več
Emulgirane omake z
vsebnostjo maščobe manj
kot 60%
Neemulgirane omake
Pripravljene solate
Gorčica
Začimbe in dišave
Tekoče juhe (razen v
pločevinkah)
Aspik

Uradni list Republike Slovenije

Največja dovoljena vsebnost (mg/kg oziroma mg/l)
Sk
2000

Bk

PHB

Sk + Bk

Sk + PHB Sk+Bk+PHB

2000
1000,max.
300 PHB

2000
1500

1000

1500 max.
300 PHB

1000
2000
1000

500

1000

2000

1000

2000
1000
1500
1000
1000
500

1000

500
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Št.

Vrsta živila

Stran

15571

Največja dovoljena vsebnost (mg/kg oziroma mg/l)
Sk

Živila za posebne
zdravstvene namene, v
skladu s predpisom o živilih
za posebne zdravstvene
namene, katerih uporaba
mora biti pod nadzorom,
razen hrane za dojenčke in
majhne otroke.
Živila namenjena za uporabo
v energijsko omejenih dietah
za znižanje telesne teže, v
skladu s predpisom o živilih
namenjenih za uporabo v
energijsko omejenih dietah
za znižanje telesne teže

100 / 10. 12. 2010 /

...Mehu in Makeutettu
500
...Mehu
Nadomestki mesa, rib,
2000
rakov in glavonožcev ter
sira na podlagi beljakovin
Dulce de membrillo
Marmelada
Ostkaka
2000
Pasha
1000
Semmelknoedelteig
2000
Sir in nadomestki sira
quantum
(samo površinsko
satis
obdelani)
Pasterizirana rdeča pesa
Užitni kolagenski ovoji z quantum
vodno aktivnostjo večjo od satis
0,6
Snovi za izboljšanje
okusa
Kuhani raki in mehkužci
Dopolnila k dnevni
prehrani v tekoči obliki, v

Bk

PHB

Sk + Bk
1500

Sk + PHB Sk+Bk+PHB

200

1000

1500

2000

1000

1500
2000
2000

skladu s predpisom

o prehranskih dopolnilih
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Stran

15572 /

Št.

100 / 10. 12. 2010
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DEL B
ŽVEPLOV DIOKSID IN SULFITI

E št.

Specifično ime

E 220
E 221
E 222
E 223
E 224
E 226
E 227
E228

žveplov dioksid
natrijev sulfit
natrijev hidrogen sulfit
natrijev metabisulfit
kalijev metabisulfit
kalcijev sulfit
kalcijev hidrogen sulfit
kalijev hidrogen sulfit

Opombe:
1. Največje dovoljene vsebnosti, izražene kot SO2 v mg/kg oziroma mg/l, se
nanašajo na celotno količino SO2, ki izvira iz vseh možnih virov.
2. Vsebnost SO2, nižja od 10 mg/kg oziroma mg/l, se smatra kot da SO2 ni
prisoten v živilu.
Vrsta živila
Burger meat z vsebnostjo najmanj 4% žit ali
zelenjave
Breakfast sausages
Longaniza fresca in Butifarra fresca
Sušena, soljena riba vrste »Gadidae«
Rakci in glavonožci:
sveži, zamrznjeni in globoko zamrznjeni raki
kozice iz družine Penaeidae, Solenceridae,
Aristeidae:
do 80 enot
od 80 do 120 enot
nad 120 enot
Raki in glavonožci:
kuhani
kuhane kozice iz družine Penaeidae,
Solenceridae, Aristeidae:
do 80 enot
od 80 do 120 enot
nad 120 enot
1

Največja dovoljena vsebnost v
mg/kg ali mg/l, izražena kot SO2
450
450
450
200
150

1

1

150
1
200
1
300
50

1
1

135
1
180
1
270

v užitnih delih
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Vrsta živila
Suho pecivo
Škrobi (razen škrobov v formulah za dojenčke in
majhne otroke, nadaljevalnih formulah in žitnih
kašicah ter živilih za dojenčke in majhne
otroke)
Sago
Biserni ječmen
Dehidriran krompir (krompirjeve kroglice)
Prigrizki na osnovi žit in krompirja
Olupljen krompir
Predelan krompir (vključno zamrznjen in globoko
zamrzjen)
Krompirjevo testo
Sušena bela zelenjava
Predelana bela zelenjava (vključno zamrznjena in
globoko zamrznjena)
Sušen ingver
Sušeni paradižnik
Hrenova kaša
Kaša iz čebule, česna in šalotke
Zelenjava in sadje v kisu, olju ali slanici (razen
oljk in zlatih feferonov v slanici)
Zlati feferoni v slanici
Predelane gobe (vključno zamrznjene gobe)
Sušene gobe
Sušeno sadje:
- marelice, breskve, grozdje, slive in fige
- banane
- jabolka in hruške
- drugo (vključno oreški v lupini)
Sušen kokosov oreh
Kandirano, kristalizirano ali glazirano sadje,
zelenjava, angelika in lupina citrusov
Džem, žele in marmelada, definirani v predpisu o
kakovosti sadnih džemov, želejev, marmelad in
sladkane kostanjeve kaše, razen ekstra džema in
ekstra želeja) in drugi podobni sadni namazi,
vključno z izdelki z znižano energijsko
vrednostjo

Št.

100 / 10. 12. 2010 /

Stran

15573

Največja dovoljena vsebnost v
mg/kg ali mg/l, izražena kot SO2
50
50

30
30
400
50
50
100
100
400
50
150
200
800
300
100
500
50
100
2000
1000
600
500
50
100
50
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Stran

15574 /

Št.

100 / 10. 12. 2010

Vrsta živila
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Največja dovoljena vsebnost v
mg/kg ali mg/l, izražena kot SO2
100
100
200
2000
100
800

Jams, jellies in marmelades iz žveplanega sadja
Nadevi na osnovi sadja za pite
Dišave na osnovi soka citrusov
Koncentriran grozdni sok za domačo pripravo vina
Mostarda di frutta
Sadni ekstrakt za želiranje, tekoči pektin,
namenjena neposredni prodaji potrošniku
Češnje v kozarcih, rehidrirano sušeno sadje in liči
100
Rezine limone v kozarcih
250
Sladkorji, definirani v Direktivi 73/437/EGS,
10
razen glukoznega sirupa, dehidriranega ali
nedehidriranega
Glukozni sirup, dehidriran ali nedehidriran
20
Melase in sladkorni sok
70
Drugi sladkorji
40
Oblivi (sirupi za palačnike, aromatizirani
40
sirupi za mlečne napitke in sladolede ter njim
podobni izdelki)
Pomarančni, grenivkin, jabolčni in ananasov sok
50
za avtomate v javnih lokalih
Sok citronke in limone
350
Koncentrati na bazi sadnega soka, ki vsebujejo
350
najmanj 2,5% ječmena (ječmenove vode)
Drugi koncentrati na bazi sadnega soka ali
250
zmletega sadja; capile groselha
Brezalkoholne aromatizirane pijače z dodatkom
20 (kot carry over iz koncentrata)
sadnega soka
Brezalkoholne aromatizirane pijače, ki vsebujejo
50
najmanj 235 g/l glukoznega sirupa
Grozdni sok, nefermentiran, za zakramente
70
Sladkorni izdelki na osnovi glukoznega sirupa
50 (kot carry over iz glukoznega sirupa)
Pivo z nizko vsebnostjo alkohola, brezalkoholno
20
pivo
Pivo, drugič fermentirano v sodu
50
Vina
(*)
Brezalkoholna vina
200
Made wine
260
Jabolčni mošt, hruškov mošt, sadno vino, peneče
200
sadno vino (vključno z brezalkoholnimi izdelki)
Medica
200
Fermentiran kis
170
Gorčica, razen Dijonske gorčice
250
(*) v skladu z Uredbami (EGS) št. 822/87, (EGS) št. 4252/88, (EGS) št. 2332/92 in (EGS) št.
1873/84, ter njihovimi izvedbenimi predpisi, v skladu z Uredbo (EGS) št. 1873/84 o odobritvi
ponudbe in prodaje za neposredno prehrano za ljudi nekaterih uvoženih vin, ki so lahko bila
obdelana z enološkimi postopki, ki niso zajeti v Uredbi (EGS) št. 337/79.
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Vrsta živila
Dijonska gorčica
Želatina
Meso, ribe in raki na osnovi beljakovin
Marinirani oreški
Vakuumsko pakirana sladka koruza
Destilirane alkoholne pijače s celimi hruškami
Salsicha fresca
Namizno grozdje
Svež liči
1

Št.

100 / 10. 12. 2010 /

Stran

15575

Največja dovoljena vsebnost v
mg/kg ali mg/l, izražena kot SO2
500
50
200
50
100
50
450
10
1
10

v užitnih delih
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Stran

15576 /

Št.

100 / 10. 12. 2010
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DEL C
DRUGI KONZERVANSI
E št.
E 234

Specifično ime
1

nizin

Vrsta živila

Največja dovoljena vsebnost

Pudingi iz zdroba ali
tapioke in podobni izdelki;

3 mg/kg

Zorjen sir in topljen sir

E 235

natamicin

12,5 mg/kg

Clotted cream

10 mg/kg

Mascarpone

10 mg/kg

Površinska obdelava
- trdega, poltrdega in
polmehkega sira
- sušenih, prekajenih
klobas

E 239

heksametilen tetramin

Sir Provolone

E 242

dimetil dikarbonat

Brezalkoholne
aromatizirane pijače,
brezalkoholno vino,
tekoči koncentrati čaja

E 251
E 252

natrijev nitrat
kalijev nitrat

Foie gras, foie gras entier,
blocs de foie gras

E 284
E 285

borova kislina
Jesetrove ikre (Caviar)
natrijev tetraborat (boraks)

2

1 mg/dm površine
(ne sme biti prisoten v
globini 5 mm)
25 mg/kg kot ostanek,
izražen kot formaldehid
vhodna količina 250 mg/l,
ostanki nezaznavni

2

50

4 g/kg
izraženo kot borova kislina
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E št.
E 280
E 281
E 282
E 283

Specifično ime
propionska kislina
natrijev propionat
kalcijev propionat
kalijev propionat

Št.

100 / 10. 12. 2010 /

Vrsta živila
Predpakiran narezan kruh in
ržen kruh
Kruh z znižano energijsko
vrednostjo;
Delno pečen predpakiran
kruh;
Predpakirani fini pekovski
izdelki (vključno s
sladkornimi izdelki iz moke)
z vodno aktivnostjo več kot
0,65;

Stran

15577

Največja dovoljena vsebnost
3000 mg/kg
izražena kot propionska
kislina

2000 mg/kg
izražena kot
propionska kislina

Predpakirani rogljiči, žemlje
in pitta

Christmas pudding
Predpakiran kruh
Predpakirani polsebrod,
boller in dansk flutes
Sir in nadomestki sira
(samo površinska
obdelava)
Zorjen sir

E 1105 lizozim
1
2

1000 mg/kg
izražena kot propionska
kislina
2000 mg/kg,
izražen kot propionska kislina
quantum satis
quantum satis

Vino v skladu z uredbo (ES)
št. 1493/1999 in njeno
izvedbeno Uredbo (ES) št.
1622/2000

Ta snov je lahko naravno prisotna v nekaterih sirih kot posledica fermentacijskih precesov
Propionska kislina in njene soli so lahko prisotne v nekaterih fermentiranih izdelkih,
kot posledica fermentacije in se uporabljajo v skladu z dobro proizvodno prakso.
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Stran

15578 /

Št.

100 / 10. 12. 2010

»E št.

Specifično
ime

E 249

kalijev nitrit

E 250

Natrijev nitrit Sterilizirani mesni izdelki (Fo > 3,00) 100

(x)

(x)

Vrsta živila

Uradni list Republike Slovenije

Mesni izdelki

Največja
vsebnost,
ki se jo
lahko doda
med
proizvodnjo
(izražena kot
NaNO2 )
v mg/kg

Največja
dovoljena
vsebnost
ostanka
(izražena
kot
(NaNO2)
v mg/kg

150

(y)

Tradicionalni mesni izdelki, izdelani
po postopku mokrega razsoljevanja
(1):
Wiltshire bacon (1.1)
Entremeada, entrecosto, chispe,
orelheira e cabeça (salgados),
Toucinho fumado (1.2)
in podobni izdelki

175
100

Wiltshire ham (1.1) in podobni izdelki

100

Rohschinken, nassgepökelt (1.6)
in podobni izdelki

50

Cured tongue (1.3)

50

Tradicionalni mesni izdelki, izdelani
po postopku suhega razsoljevanja (2):
Dry cured bacon (2.1)
in podobni izdelki

175

Dry cured ham (2.1)
Jamón curado, paleta curada, lomo
embuchado y cecina (2.2)
Presunto, presunto da pá in paio do
lombo (2.3)
in podobni izdelki

100

Rohschinken, trockengepökelt (2.5)
in podobni izdelki

50

Drugi tradicionalni soljeni mesni
izdelki (3):
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Št.

100 / 10. 12. 2010 /

Vysočina
Selský salám
Turistický trvanlivý salám
Poličan
Herkules
Lovecký salám
Dunajská klobása
Paprikáš (3.5)
in podobni izdelki

natrijev nitrat Toplotno neobdelani mesni izdelki
(z)

15579

180

Rohschinken, trocken-/nassgepökelt
(3.1)
in podobni izdelki
Jellied veal and brisket (3.2)
E 251
E 252

Stran

50

150

kalijev nitrat
(z)

Tradicionalni mesni izdelki, izdelani
po postopku mokrega razsoljevanja
(1):
Kylmäsavustettu poronliha/ Kallrökt 300
renkött (1.4)
Wiltshire bacon and Wiltshire ham
(1.1)
Entremeada, entrecosto, chispe,
orelheira e cabeça (salgados),
Toucinho fumado (1.2)
Rohschinken, nassgepökelt (1.6)
in podobni izdelki

250

Bacon, Filet de bacon (1.5)
in podobni izdelki

250 (brez
dodanega
E 249 ali E
250)

Cured tongue (1.3)

10

Tradicionalni mesni izdelki, izdelani
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15580 /

Št.

100 / 10. 12. 2010
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po postopku suhega razsoljevanja (2):
Dry cured bacon in Dry cured ham
(2.1)
Jamón curado, paleta curada, lomo
embuchado y cecina (2.2)

250

Presunto, presunto da pá in paio do
lombo (2.3)
Rohschinken, trockengepökelt (2.5) in
podobni izdelki
Jambon sec, jambon sel sec et autres
pieces maturées séchées similaires
(2.4)

250 (brez
dodanega
E 249 ali E
250)

Drugi tradicionalni soljeni mesni
izdelki (3):
Rohwürste (Salami in Kantwurst)
(3.3)

300 brez dod.
E249 ali E250

Rohschinken, trocken-/nassgepökelt
(3.1)
in podobni izdelki

250

Salchichón y chorizo tradicionales de 250 (brez
larga curación (3.4)
dodanega E
249 ali E250)
Saucissons secs (3.6)
in podobni izdelki
Jellied veal and brisket (3.2)
Trdi, poltrdi in polmehki sir

Siru podobni mlečni izdelki

Marinirani slanik in sprat

10
150 mg/kg v
siru,
narejenem s
kislinsko
koagulacijo
ali enaka
vsebnost, če
je dodano po
odvzemu
sirotke ter
dodajanju
vode
500

(x) Kadar je označen »za živila«, se nitrit lahko prodaja samo v mešanici s
soljo ali nadomestkom soli.
(y) Fo vrednost 3 je enakovredna 3 minutam segrevanja na 121 °C (zmanjšanje bakterijske
67
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Št.

100 / 10. 12. 2010 /

Stran

15581

obremenitve ene milijarde spor v vsaki od 1000 pločevink do ene spore v tisoč pločevinkah).
(z) V nekaterih toplotno obdelanih mesnih izdelkih so lahko prisotni nitrati, ki
nastanejo ob naravni pretvorbi nitritov v nitrate v rahlo kislem okolju.
(1) Mesne izdelke se potopi v razsolico, ki vsebuje nitrite in/ali nitrate, sol in druge
sestavine. Mesne izdelke se lahko nadalje predela, npr. s prekajevanjem.
(1.1) V meso se vbrizga razsolica, nato sledi mokro razsoljevanje, ki traja 3 do
10 dni. Razsolica prav tako vsebuje mikrobiološke starter kulture.
(1.2) Mokro razsoljevanje, ki traja 3 do 5 dni. Izdelek ni toplotno obdelan in ima
visoko vodno aktivnost.
(1.3) Mokro razsoljevanje, ki traja najmanj 4 dni, in predkuhanje.
(1.4) V meso se vbrizga razsolica, nato sledi mokro razsoljevanje. Soljenje traja 14 do
21 dni, sledi zorenje s hladnim prekajevanjem, ki traja 4 do 5 tednov.
(1.5) Mokro razsoljevanje, ki traja 4 do 5 dni pri 5 do 7 °C, zorenje, ki traja običajno 24
do 40 ur pri 22 °C, možno prekajevanje, ki traja 24 ur pri 20 do 25 °C, in shranjevanje,
ki traja 3 do 6 tednov pri 12 do 14 °C.
(1.6) Čas razsoljevanja je odvisen od oblike in teže mesnih kosov in traja približno 2
dni/kg, nato sledi stabilizacija/zorenje.
(2) Postopek suhega razsoljevanja zajema nanos razsola, ki vsebuje nitrite in/ali nitrate,
sol in druge sestavine, na površino mesa, nato sledi stabilizacija/zorenje. Mesne izdelke
se lahko nadalje predela, npr. s prekajevanjem.
(2.1) Suho razsoljevanje, ki mu sledi najmanj 4 dnevno zorenje.
(2.2) Suho razsoljevanje s stabilizacijskim časom najmanj 10 dni in časom zorenja več
kot 45 dni.
(2.3) Suho razsoljevanje, ki traja 10 do 15 dni, nato sledita stabilizacija, ki traja od 30
do 45 dni, in zorenje, ki traja vsaj 2 meseca.
(2.4) Suho razsoljevanje, ki traja 3 dni + 1 dan/kg, nato sledijo odležanje, ki traja 1
teden, ter staranje in zorenje, ki trajata od 45 dni do 18 mesecev.
(2.5) Čas razsoljevanja je odvisen od oblike in teže mesnih kosov in traja približno 10
do 14 dni, nato sledi stabilizacija/zorenje.
(3) Kombinirana uporaba mokrega in suhega razsoljevanja, ali kadar je nitrit in/ali
nitrat dodan sestavljenemu izdelku ali kadar se razsolica vbrizga v izdelek pred
kuhanjem. Izdelke se lahko nadalje predela, npr. s prekajevanjem.
(3.1) Kombinirana uporaba suhega in mokrega razsoljevanja (brez vbrizganja
razsolice). Čas razsoljevanja je odvisen od oblike in teže mesnih kosov in traja
približno 14 do 35 dni, nato sledi stabilizacija/zorenje.
(3.2) Vbrizganje razsolice, nato po najmanj 2 dneh sledi kuhanje v vreli vodi, ki traja
do 3 ur. (3.3) Čas zorenja izdelka je najmanj 4 tedne, njegovo razmerje
voda/beljakovine je manj kot 1,7.
(3.4) Čas zorenja najmanj 30 dni.
(3.5) Suh izdelek se kuha pri 70 °C, nato sledita sušenje in prekajevanje, ki trajata 8 do
12 dni. Fermentiran izdelek se po 14 do 30 dnevnem tristopenjskem procesu
fermentacije prekajuje. (3.6) Surove fermentirane suhe klobase brez dodanih nitritov.
Izdelek se fermentira pri temperaturah od 18 do 22 °C ali nižjih temperaturah (10 do 12
°C) in se nato stara/zori najmanj 3 tedne. Razmerje voda/beljakovine v izdelku je manj
kot 1,7.
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DEL D
DRUGI ANTIOKSIDANTI
Opomba: * (zvezdica) v tabeli se nanaša na pravilo sorazmernosti: kadar gre za
kombinirano uporabo galatov TBHQ, BHA in BHT, se morajo posamezne količine
antioksidantov sorazmerno znižati.

E št.

Specifično ime

Vrsta živila
Masti in olja za
profesionalno izdelavo
termično obdelanih živil
Olja in masti za cvrtje,
razen olja iz oljčnih tropin
Svinjska mast, ribje olje
Goveja, perutninska in
ovčja mast

E 310
E311
E 312
E 319
E 320
E 321

propil galat
oktil galat
dodecil galat
terciarni butil- hidrokinon
(TBHQ)
butiliran hidroksianizol
(BHA)
butiliran hidroksitoluen
(BHT)

Zmesi za kolače
Prigrizki na osnovi žit

Največja dovoljena
vsebnost (mg/kg)
200* (galati, TBHQ in
BHA,
posamezno ali v
kombinaciji)
100* (BHT)
obe izraženi na maščobo

200 (galati, TBHQ in
BHA,

Mleko v prahu za prodajne posamezno ali v
avtomate
kombinaciji)
Dehidrirane juhe in bujoni
izraženo na maščobo
Omake
Dehidrirano meso
Predelani oreščki
Predkuhana žita
Začimbe in dišave
200 (galati in BHA,
posamezno ali v
kombinaciji)
izraženo na maščobo
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Št.

100 / 10. 12. 2010 /

Dehidriran krompir

Stran

15583

25 (galati, TBHQ in BHA,
posamezno ali v
kombinaciji)
400 (galati, TBHQ, BHT
in BHA, posamezno ali v
kombinaciji)

Žvečilni gumi
Prehranska dopolnila,
v skladu s predpisom
o prehranskih dopolnilih
Eterična olja
1000 (galati, TBHQ, BHT
in BHA, posamezno ali v
kombinaciji)
Arome razen eteričnih olj 100* (galati, posamezno
ali v kombinaciji)
200 * (TBHQ, BHA,
posamezno ali v
kombinaciji)

E 315
E 316

eritrobinska kislina
natrijev eritrobat

E 310
E 311

propil galat
oktil galat

E 312

dodecil galat

E 320
E 586

butiliran hidroksianizol
(BHA)
4- heksilresorcinol

Sušeni mesni izdelki in
konzervirani mesni
izdelki
Polkonzervirani in
konzervirani ribji izdelki
Zamrznjene in globoko
zamrznjene ribe z rdečo
kožo
Eterična olja

Snovi za izboljšanje
okusa,
razen eteričnih olj
Sveži, zamrznjeni in
globoko zamrznjeni raki

500 (izraženo kot
eritrobinska kislina)
1500
(izražena kot eritrobinska
kislina)
1000 (galati in BHA,
posamezno ali v
kombinaciji)

100 (galati, posamezno ali
v kombinaciji) ali 200 BHA
2 mg/kg kot ostanki v
mesu rakov
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Priloga 3.4
DRUGI DOVOLJENI ADITIVI, RAZEN BARVIL IN SLADIL
Največja navedena dovoljena vsebnost pri uporabi se nanaša na gotova živila, ki se
pripravijo po navodilih proizvajalca.
E št.
E 297

E 338

Specifično ime

Vrsta živila

fumarna kislina

Vino *
Polnila in prelivi za fine pekovske
izdelke
Sladkorni izdelki
Želeju podobni deserti
Deserti s sadno aromo
Suhe mešanice v prahu za pripravo
desertov
Instant praški za pripravo napitkov na
osnovi sadja
Instant izdelki za pripravo
aromatiziranega čaja in zeliščnih
poparkov
Žvečilni gumi
Pri naslednjih uporabah so navedene največje dovoljene vsebnosti
fosforjeve kisline in fosfatov E 338, E 339, E 340, E 341, E 343,
E 450, E 451 in E 452, ki so lahko dodane posamezno ali v
kombinaciji (izraženo kot P2O5).

fosforjeva kislina

Brezalkoholne aromatizirane pijače
Sterilizirano mleko in UVT mleko
Kandirano sadje
Sadni izdelki

E 339

natrijevi fosfati
(i) mononatrijev fosfat
(ii) dinatrijev fosfat
(iii) trinatrijev fosfat

Delno dehidrirano mleko z manj kot
28% suhe snovi
Delno dehidrirano mleko z več kot
28% suhe snovi
Mleko v prahu in posneto mleko v
prahu
Pasterizirano, sterilizirano mleko in
UVT smetana
Stepena smetana in nadomestki na
osnovi rastlinskih masti
Nezorjen sir (razen Mozzarella)

Največja
dovoljena
vsebnost
2,5 g/kg
1 g/kg
4 g/kg

1 g/l
1 g/kg
2 g/kg

700 mg/l (1)
1 g/l
800mg/kg
800mg/kg
1g/kg
1,5 g/kg
2,5 g/kg
5 g/kg
5 g/kg
2g/kg
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E št.
E 340

Specifično ime
kalijevi fosfati
(i) monokalijev fosfat
(ii) dikalijev fosfat
(iii) trikalijev fosfat

E 341

Št.
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Vrsta živila

Stran

15585

Največja
dovoljena
vsebnost
20g/kg

Topljeni sir in nadomestki topljenega
sira
5 g/kg
Mesni izdelki
Napitki za športnike in pripravljene
0,5 g/kg
namizne vode
Prehranska dopolnila
quantum satis
v skladu s predpisom o
prehranskih dopolnilih
Sol in njeni nadomestki
10 g/kg
Rastlinski beljakovinski napitki
20 g/l

kalcijevi fosfati

Mlečni nadomestki, ki vsebujejo
mlečne beljakovine in rastlinske masti
(i) monokalcijev fosfat Mlečni nadomestki, ki vsebujejo
mlečne beljakovine in rastlinske masti
za avtomate
Sladoledi
(ii) dikalcijev fosfat
(iii) trikalcijev fosfat
Deserti
Desertne mešanice v prahu

30 g/kg

E 343

magnezijevi fosfati
Fini pekovski izdelki
(i) monomagnezijev fosfat Moka
(ii) dimagnezijev fosfat
Moka s sredstvi za vzhajanje
Soda bread
Jajčni melanž (beljak, rumenjak ali
celo jajce)

20 g/kg
2,5 g/kg
20 g/kg
20 g/kg
10 g/kg

E 450

difosfati
Omake
5 g/kg
3 g/kg
(i) dinatrijev difosfat
Juhe in mesne juhe (bujoni)
(ii) trinatrijev difosfat
Instant čaj in instant zeliščni poparek
2 g/kg
(iii) tetranatrijev difosfat
(v) tertrakalijev difosfat
Žvečilni gumi
quantum satis
Posušena živila v prahu
10 g/kg
(vi) dikalcijev difosfat
Čokolada in napitki na osnovi slada
in mleka
2 g/kg
(vi) kalcijev dihidrogen Alkoholne pijače (razen vina in piva)
difosfat
Izdelki iz žit za zajtrk
Prigrizki (Snakcs)

E 451

trifosfati
(i) pentanatrijev trifosfat

Surimi
Ribja pašteta in pašteta iz rakov
Prelivi (sirupi za palačinke,
aromatizirani sirupi za mlečne napitke
in podobni izdelki)

50 g/kg
1 g/kg
3 g/kg
7 g/kg

1 g/kg
5 g/kg
5 g/kg
1 g/kg
5 g/kg
3 g/kg
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Specifično ime
(ii) pentakalijev trifosfat

E 452

E 468

polifosfati
(i) natrijev polifosfat
(ii) kalijev polifosfat
(iii) natrijev kalijev
polifosfat
(iv) kalcijev polifosfat

E 353

zamrežena natrijeva
karboksimetilceluloza
Polioksietilen (40)
stearat
metavinska kislina

E 355
E 356
E 357

adipinska kislina
natrijev adipat
kalijev adipat

E 431
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Vrsta živila
Živila za posebne
prehranske namene
Glazure za meso in izdelke
rastlinskega izvora
Sladkorni izdelki
Sladkor v prahu
Rezanci
Tekoča testa
Fileji nepredelanih rib, zamrznjeni in
globoko zamrznjeni
Nepredelani in predelani mehkužci in
raki, zamrznjeni in globoko
zamrznjeni
Izdelki iz krompirja (vključno z
zamrznjenimi, globoko zamrznjenimi,
ohlajenimi in posušenimi izdelki) ter
ocvrt zamrznjen in globoko
zamrznjen krompir
Mazave maščobe, razen masla
Maslo iz kisle smetane
Konzervirani izdelki iz rakov
Emulzija na osnovi vode v spraju za
premaz pekačev
Pijače na osnovi kave za avtomate
Snovi za izboljšanje okusa
Prehranska dopolnila dobavljena v
trdni obliki, v skladu s
predpisom o prehranskih dopolnilih
Vino *
Vino**
Made wine
Polnila in prelivi za fine pekovske
izdelke
Suhe mešanice v prahu za pripravo
desertov
Želeju podobni deserti
Deserti s sadno aromo
Praški za domačo pripravo pijač

Največja
dovoljena
vsebnost
5 g/kg
4 g/kg
5 g/kg
10 g/kg
2 g/kg
12 g/kg
5 g/kg
5 g/kg
5 g/kg

5 g/kg
2 g/kg
1 g/kg
30 g/kg
2 g/l
40 g/kg
30 g/kg

100 mg/l
2 g/kg
1 g/kg

6 g/kg
1 g/kg
10 g/l
izraženo kot
adipinska
kislina
(*)v skladu z Uredbo (EGS) št 1873/84 o odobritvi ponudbe in prodaje za neposredno
potrošnjo nekaterih uvoženih vin, ki so lahko bila obdelana z enološkimi postopki, ki niso
zajeti z Uredbo (EGS) št. 337/79.
(**) vino v skladu z Uredbami (EGS) št. 822/87, (EGS) št. 4252/88, (EGS) št. 2332/92 in
(EGS) št. 1873/84 in njihovimi izvedbenimi predpisi.
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E št.
E 363
E 385

E 405

Specifično ime

Št.
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Vrsta živila

jantarna kislina

Deserti
Juhe in mesne juhe (bujoni)
Praški za domačo pripravo pijač
kalcijev dinatrijev etilen Emulgirane omake
diamintetraacetat
Zrna stročnic, stročnice, gobe in
(kalcijev dinatrijev EDTA) artičoke v pločevinkah in kozarcih

propan-1,2-diol alginat

Raki in mehkužci v pločevinkah in
kozarcih
Ribe v pločevinkah in kozarcih
Mazave maščobe, definirane v Uredbi
(ES) št. 2991/94, Priloga B in C
(razen masla in mlečnih namazov) z
vsebnostjo maščobe največ 41 %
Zamrznjeni in globoko zamrznjeni
raki
Libamáj, egészben és tömbben
Maščobne emulzije
Fini pekovski izdelki
Polnila, prelivi in oblivi za fine
pekovske izdelke in deserte
Sladkorni izdelki
Sladoledi na osnovi vode
Prigrizki na osnovi žit in krompirja
Omake
Pivo
Žvečilni gumi
Izdelki iz sadja in zelenjave
Brezalkoholne aromatizirane pijače
Emulgirani liker
Živila za posebne zdravstvene
namene, v skladu s predpisom
za živila za posebne zdravstvene
namene - dietetični
pripravki za kontrolo telesne teže,
namenjeni zamenjavi celotnega
dnevnega vnosa hrane ali zamenjavi
posameznega obroka
Prehranska dopolnila v skladu s
predpisom o prehranskih dopolnilih
Jabolčni mošt, razen cidre bouche

Stran

15587

Največja
dovoljena
vsebnost
6 g/kg
5 g/kg
3 g/l
75 mg/kg
250 mg/kg
75 mg/kg
75 mg/kg
100 mg/kg

75 mg/kg
250 mg/kg
3 g/kg
2 g/kg
5 g/kg
1,5 g/kg
3 g/kg
3 g/kg
8 g/kg
100 mg/l
5 g/kg
5 g/kg
300 mg/l
10 g/l
1,2 g/kg

1 g/kg
100 mg/l
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Specifično ime
karajski gumi

Vrsta živila

Največja
dovoljena
vsebnost
5 g/kg

Prigrizki na osnovi žit in
krompirja
Oblivi za oreščke
10 g/kg
Polnila, prelivi in oblivi za fine
5 g/kg
pekovske izdelke
Deserti
6 g/kg
Emulgirane omake
10 g/kg
Jajčni likerji
10 g/l
Prehranska dopolnila v skladu s quantum satis
predpisom o prehranskih
dopolnilih
Žvečilni gumi
5 g/kg
Snovi za izboljšanje okusa
50 g/kg
Živila na splošno (razen pijač in živil, quantum satis
navedenih v petem odstavku
6. člena)

E 966
E 967

Sorbitol
(i) sorbitol
(ii) sorbitol sirup
manitol
Zamrznjene in globoko zamrznjene
(za druge
izomalt
Maltitol: (i) maltitol… …. nepredelane ribe, raki, mehkužci in namene, razen
glavonožci
za sladkanje)
(ii) maltitol v sirupu
laktitol
Likerji
ksilitol

E 968

eritritol

E 421
E 953
E 965

Živila na splošno (razen pijač in quantum satis
živil iz petega odstavka 6. člena
tega pravilnika)
quantum satis
Zamrznjene in globoko
zmrznjene nepredelane ribe, raki
mehkužci in glavonožci
Likerji

quantum satis
(za druge
namene, razen
za sladkanje)
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E št.

Specifično ime
1

E 425

Konjac

E 426

hemiceluloza iz soje

E 432

polioksietilen sorbitan
monolaurat (polisorbat
20)
polioksietilen sorbitan
monooleat (polisorbat 80)
polioksietilen sorbitan
monopalmitat
(polisorbat 40)
polioksietilen sorbitan

E 433
E 434
E 435

E 436

monostearat (polisorbat
60)
polioksietilen sorbitan
tristearat (polisorbat 65)

Št.

100 / 10. 12. 2010 /

Vrsta živila

Stran

15589

Največja
dovoljena
vsebnost

Živila na splošno (razen pijač in
10 g/kg
živil iz petega odstavka 6. člena
posamezno ali
tega pravilnika ter slaščic
v kombinaciji
iz želeja, vključno z žele dražeji)
Pijače na osnovi mleka, namenjene
5 g/l
prodaji na drobno
1,5 g/l
Prehranska dopolnila v skladu s
predpisom o prehranskih dopolnilih
Emulgirane omake
30 g/l
Predpakirani fini pekovski izdelki,
10 g/l
namenjeni prodaji na drobno
Predpakirani gotovi orientalski
10 g/kg
rezanci, namenjeni prodaji na drobno
Predpakiran gotov riž, namenjen
10 g/kg
prodaji na drobno
Predpakirani izdeki iz predelanega
10 g/kg
krompirja in riža (vključno z
zmrznjenimi, globoko zmrznjenimi,
hlajenimi in suhimi predelanimi
izdelki), namenjeni prodaji na drobno
Dehidrirani, koncentrirani,
10 g/kg
zamrznjeni in globoko zamrznjeni
jajčni izdelki
Sladkorni izdelki iz želeja, razen žele
10 g/kg
bonbonov
Fini pekovski izdelki
3 g/kg

Maščobne emulzije za peko
Nadomestki za mleko in smetano
Sladoledi
Deserti
Sladkorni izdelki
Emulgirane omake
Juhe
Žvečilni gumi

10 g/kg
1 g/kg
3 g/kg
1 g/kg
5 g/kg
1 g/kg
5 g/kg
quantum satis
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Vrsta živila

Prehranska dopolnila, v skladu
s predpisom o prehranskih
dopolnilih
Živila za posebne zdravstvene
namene v skladu
predpisom o živilih za posebne
zdravstvene namene - dietetični
pripravki za kontrolo telesne teže,
namenjeni zamenjavi celotnega
dnevnega vnosa hrane ali zamenjavi
posameznega obroka
Snovi za izboljšanje okusa,
razen tekoče arome dima in
arome na osnovi oljnih smol začimb*
Živila, ki vsebujejo tekoče arome
dima in arome na osnovi oljnih smol
začimb*
amonijevi fosfatidi
Kakav in izdelki iz čokolade,
definirani v predpisu o kakovosti
kakavovih in čokoladnih izdelkov
Sladkorni izdelki na osnovi teh
izdelkov
acetat izobutirat saharoze Brezalkoholne aromatizirane motne
pijače
Aromatizirane motne alkoholne pijače
z manj kot 15 vol % alkohola

Največja
dovoljena
vsebnost
1g /kg
posamezno ali
v kombinaciji

10 g/kg
1 g/kg
10 g/kg
10 g/kg
300 mg/l
300 mg/kg

*Oljne smole začimb se opredelijo kot izvlečki začimb iz katerih se z ekstrakcijo izpareva
topilo, pri čemer nastane mešanica vnetljivega olja in smolnate snovi iz začimbe.
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E št.

Specifično ime

E 445

glicerolni estri lesnih smol

E 459

beta-ciklodekstrin

E 473

estri saharoze z
maščobnimi kislinami
gliceridi saharoze

E 474

Št.
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Vrsta živila

Stran

15591

Največja
dovoljena
vsebnost
100 mg/l

Brezalkoholne aromatizirane motne
pijače
Površinska obdelava citrusov
50mg/kg
Motne alkoholne pijače v skladu z
100 mg/l
Uredbo Sveta (EGS) št. 1576/89
Motne alkoholne pijače z manj kot 15
100 mg/l
vol % alkohola
Živila v obliki tablet in dražejev
quantum satis
Inkapsulirane arome v:
- aromatizirani čaji in aromatizirani
500 mg/l
instantni napitki v prahu
- aromatizirani prigrizki
1 g/kg v
živilih, kot se
zaužijejo
ali
rekonstituirajo
glede na
navodila
proizvajalca
Tekoča kava v pločevinkah
1 g/l
Termično obdelani
5 g/kg
mesni izdelki
Maščobne emulzije za peko
10 g/kg
Fini pekovski izdelki
10 g/kg
Mlečni nadomestki, ki vsebujejo
20 g/kg
mlečne beljakovine in rastlinske masti
Sladoledi
5 g/kg
Sladkorni izdelki
5 g/kg
Deserti
5 g/kg
Omake
10 g/kg
Juhe in mesne juhe (bujoni)
2 g/kg
Sveže sadje, površinska obdelava
quantum satis
Brezalkoholne pijače na osnovi
5 g/l
janeža
Brezalkoholne pijače na osnovi
5 g/l
kokosa in mandlja
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estri poliglicerola z
maščobnimi kislinami
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Največja
dovoljena
vsebnost
Alkoholne pijače (razen vina in piva)
5 g/l
Praški za pripravo toplih napitkov
10 g/l
Mlečni napitki
5 g/l
Prehranska dopolnila v skladu
quantum satis
s predpisom o prehranskih
dopolnilih
Živila za posebne zdravstvene
namene - v skladu s
5 g/l
predpisom za živila za posebne
zdravstvene namene - dietetični
pripravki za kontrolo telesne teže,
namenjeni zamenjavi celotnega
dnevnega vnosa hrane ali zamenjavi
posameznega obroka
Žvečilni gumi
10 g/kg
posamezno ali
v kombinaciji
Nadomestki smetane
5 g/kg
Sterilizirana smetana in sterilizirana
5 g /kg
smetana z zmanjšano vsebnostjo
maščobe
Fini pekovski izdelki
10 g/kg
Emulgirani likerji
5 g/l
Jajčni izdelki
1 g/kg
Mlečni nadomestki, ki vsebujejo
0,5 g/kg
mlečne beljakovine in rastlinske masti
Žvečilni gumi
5 g/kg
Maščobne emulzije
5 g/kg
Mleku in smetani podobni izdelki
5 g/kg
Sladkorni izdelki
2 g/kg
Deserti
2 g/kg
Prehranska dopolnila v skladu
quantum satis
s predpisom o prehranskih
dopolnilih
Živila za posebne zdravstvene
5 g /kg
namene, v skladu predpisom
za živila za posebne zdravstvene
namene – dietetični pripravki za
kontrolo telesne teže
namenjeni zamenjavi celotnega
dnevnega vnosa hrane ali zamenjavi
posameznega obroka
Izdelki iz žit za zajtrk v obliki granul
10 g/kg
Vrsta živila
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E št.
E 476

E 477

Specifično ime
poliglicerol poliricinoleat

propan-1,2-diolni estri
maščobnih kislin

E 479b toplotno oksidirano sojino
olje, v interakciji z monoin digliceridi maščobnih
kislin
E 481 natrijev stearoil-2laktilat
E 482 kalcijev stearoil-2laktilat

Št.

100 / 10. 12. 2010 /

Vrsta živila
Mazave maščobe, definirane v
Prilogah A, B, in C Uredbe (ES) št.
2991/94, z vsebnostjo maščobe največ
41 %
Podobni namazi z vsebnostjo
maščobe manj kot 10 %
Prelivi
Sladkorni izdelki na osnovi kakava,
vključno s čokolado
Fini pekovski izdelki
Maščobne emulzije za peko
Nadomestki za mleko in smetano
Mlečni nadomestki, ki vsebujejo
mlečne beljakovine in rastlinske masti
Sladoledi
Sladkorni izdelki
Deserti
Stepeni desertni prelivi razen smetane
Živila za posebne zdravstvene
namene, v skladu s
predpisom za živila za posebne
zdravstvene namene ; dietetični
pripravki za kontrolo telesne teže,
namenjeni zamenjavi celotnega
dnevnega vnosa hrane ali zamenjavi
posameznega obroka
Maščobne emulzije za cvrtje

Stran

Največja
dovoljena
vsebnost
4 g/kg

4 g/kg
4 g/kg
5 g/kg
5 g/kg
10 g/kg
5 g/kg
1 g/kg
3 g/kg
5 g/kg
5 g/kg
30 g/kg
1 g/kg

5 g/kg

Fini pekovski izdelki
Hitro kuhan riž

5 g/kg
4 g/kg

Izdelki iz žit za zajtrk

5 g/kg

Emulgirani liker
Alkoholne pijače z manj kot 15 vol %
alkohola
Prigrizki na osnovi žit
Žvečilni gumi
Maščobne emulzije
Deserti
Sladkorni izdelki
Mlečni nadomestki, ki vsebujejo
mlečne beljakovine in rastlinske masti
Prigrizki na osnovi žit in krompirja

15593

8 g/l
8 g/l
2 g/kg
2 g/kg
10 g/kg
5 g/kg
5 g/kg
3 g/kg
5 g/kg
80

Stran

15594 /

E št.

Št.

100 / 10. 12. 2010

Specifično ime
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Vrsta živila
Sesekljani na kocke narezani mesni
Izdelki v pločevinkah
Praški za pripravo toplih napitkov
Živila za posebne zdravstvene
namene v skladu s
predpisom za živila za posebne
zdravstvene namene ; dietetični
pripravki za kontrolo telesne teže,
namenjeni zamenjavi celotnega
dnevnega vnosa hrane ali zamenjavi
posameznega obroka
Kruh (razen kruha, navedenega v
Prilogi 3.2 tega pravilnika)
Mostarda di frutta

E 483

E 491
E 492
E 493
E 494
E 495

stearil tartrat

sorbitan monostearat
sorbitan tristearat
sorbitan monolaurat iz
sorbitan monooleat
sorbitan monopalmitat

Pekovski izdelki (razen vrst kruha,
ki ustrezajo zahtevam iz
Priloge 3.2 tega pravilnika)
Deserti
Fini pekovski izdelki
Prelivi in oblivi za fine pekovske
izdelke
Žele marmelada
Maščobne emulzije

Največja
dovoljena
vsebnost
4 g/kg
2 g/l
2 g /kg

3 g/kg
2 g/kg
(posamezno ali
v kombinaciji)
4 g/kg
5 g/kg
10 g/kg
5 g/kg
25 mg/kg
10 g/kg

1

Mleku in smetani podobni izdelki
5 g/kg
Mlečni nadomestki, ki vsebujejo
5 g/kg
mlečne beljakovine in rastlinske masti
Tekoči koncentrati čaja in tekoči
0,5 g/l
koncentrati sadnih in zeliščnih
poparkov
Sladoledi
0,5 g/kg
Deserti
5 g/kg
Sladkorni izdelki
5 g/kg
1
10 g/kg
Sladkorni izdelki na osnovi kakava,
vključno s čokolado
Emulgirane omake
5 g/kg
Prehranska dopolnila, v skladu
quantum satis
s predpisom o prehranskih
dopolnilih

81

Uradni list Republike Slovenije

E št.

Št.

Specifično ime

100 / 10. 12. 2010 /

Vrsta živila

Stran

15595

Največja
dovoljena
vsebnost
quantum satis
5 g/kg
5 g /kg

Pekovski kvas
Žvečilni gumi
Živila za posebne zdravstvene
namene v skladu s
predpisom za živila za posebne
zdravstvene namene - dietetični
pripravki za kontrolo telesne teže,
namenjeni zamenjavi celotnega
dnevnega vnosa hrane ali zamenjavi
posameznega obroka
Vino samo za E 491*
posamezno ali
v kombinaciji
E 512

kositrov (II) klorid

E 520
E 521

aluminijev sulfat
natrijev aluminijev
sulfat
kalijev aluminijev
sulfat
amonijev aluminijev
sulfat

E 522
E 523
E 541

aluminijev fosfat,
kisel

E 535

natrijev ferocianid

E 536

kalijev ferocianid

E 538

kalcijev ferocianid

E 551
E 551

silicijev dioksid
silicijev dioksid

Beluši v pločevinkah in kozarcih

25 mg/kg
kot Sn
Jajčni beljak
30 mg/kg
Kandirano, kristalizirano in glazirano 200 mg/kg
sadje in zelenjava
posamezno ali
v kombinaciji,
izraženo kot
aluminij
Fini pekovski izdelki (scones in
mehka peciva)

Soli in njihovi nadomestki

Snovi za izboljšanje okusa
Posušena živila v prahu (vključno s
sladkorji)

E 552 kalcijev silikat
E 553a (i) magnezijev silikat
(ii) magnezijev trisilikat
E 553b
E 554
E 555
E 556
E 559

2

2

talk
natrijev aluminijev silikat
kalijev aluminijev silikat
kalcijev aluminijev silikat
aluminijev silikat (kaolin)

Sol in njeni nadomestki
Prehranska dopolnila v skladu
s predpisom o prehranskih
dopolnilih
Živila v obliki tablet in dražejev
Trdi, poltrdi in topljeni sir v lističih
ali riban
Siru podoben izdelek v lističih ali
riban in nadomestki topljenega sira

1 g/kg
izraženo kot
aluminij
Posamezno ali
v kombinaciji,
20 mg/kg kot
brezvodni
kalijev
ferocianid
50 g/kg
10 g/kg
10 g/kg
quantum satis
quantum satis
10 g/kg
10 g/kg
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Stran
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E št.

Št.

100 / 10. 12. 2010

Uradni list Republike Slovenije

Specifično ime

Vrsta živila
Začimbe

E 579
E 585

železov glukonat
železov laktat

E 620
E 621
E 622
E 623
E 624
E 625
E 626
E 627
E 628
E 629
E 630
E 631
E 632
E 633
E 634

glutaminska kislina
mononatrijev glutaminat
monokalijev glutaminat
kalcijev diglutaminat
monoamonijev glutaminat
magnezijev diglutaminat
gvanilna kislina
dinatrijev gvanilat
dikalijev gvanilat
kalcijev gvanilat
inozinska kislina
dinatrijev inozinat
dikalijev inozinat
kalcijev inozinat
kalcijevi 5'-ribonukleotidi
dinatrijevi 5'ribonukleotidi

E 635

Sladkorni izdelki razen čokolade
3
(samo površinska obdelava)
Izdelki za mazanje ponev
Žvečilni gumi
Riž
Klobase (samo površinska obdelava)
Začimbe
Sladkorni izdelki razen čokolade
(samo površinska obdelava)
Izdelki za premaz pekačev
Oljke, potemnele zaradi oksidacije
Živila na splošno (razen tistih,
naštetih v petem odstavku 6. člena)
Dišave in začimbe

Največja
dovoljena
vsebnost
30 g/kg
quantum satis
30 g/kg
1
quantum satis
30 g/kg
guantum statis
30 g/kg
150 mg/kg
kot Fe
10 g/kg
posamezno ali
v kombinaciji
quantum satis

500 mg/kg
Živila na splošno (razen tistih iz posamezno ali
petega odstavka 6. člena tega v kombinaciji,
izraženo kot
pravilnika)
gvanilna
kislina
Začimbe in dišave

quantum satis

(*)v skladu z Uredbo (EGS) št 1873/84 o odobritvi ponudbe in prodaje za neposredno potrošnjo nekaterih
uvoženih vin, ki so lahko bila obdelana z enološkimi postopki, ki niso zajeti z Uredbo (EGS) št. 337/79.
2

Ne sme vsebovati azbesta
Označba »Sladkorni izdelki brez čokolade (samo površinska obdelava)« nadomešča »Žele bonboni
različnih oblik (samo površinska obdelava)«
3
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E št.

E 900

E 901
E 902
E 904

Specifično ime

dimetilpolisiloksan

čebelji vosek, bel
in rumen
kandelilni vosek
šelak

Št.

100 / 10. 12. 2010 /

Vrsta živila

Stran

15597

Največja
dovoljena
vsebnost

Džemi, želeji in marmelade,
10 mg/kg
definirani v predpisu o kakovosti
sadnih džemov, želejev, marmelad in
sladkane kostanjeve kaše in podobni
sadni namazi, vključno z znižano
139
energijsko vrednostjo
Juhe in mesne juhe (bujoni)
10 mg/kg
Olja in masti za cvrtje
10 mg/kg
Sladkorni izdelki (z izjemo čokolade)
10 mg/kg
Brezalkoholne aromatizirane pijače
10 mg/l
Ananasov sok
10 mg/l
Sadje in zelenjava v pločevinkah in
10 mg/kg
kozarcih
Žvečilni gumi
100 mg/kg
Vino (pro memoria)*
Sφd ... saft
10 mg/l
Tekoča testa
10 mg/kg
Jabolčni mošt, razen cidre bouche
10 mg/l
Snovi za izboljšanje okusa
10 mg/kg
Samo kot sredstva za glaziranje za: quantum satis
Sladkorne izdelke (vključno s
čokolado)
- Drobno pekovsko pecivo,
oblito s čokolado
- prigrizke
- oreščke
- kavo v zrnju
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Stran
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E št.

E 903

E 905

Št.
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Specifično ime

Karnauba vosek

mikrokristalinčni vosek

E 912

estri montanske kisline

E 914

oksidiran polietilenski
vosek

E 927b karbamid
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Vrsta živila

Največja
dovoljena
vsebnost
quantum satis

Prehranska dopolnila v skladu s
predpisom o prehranskih dopolnilih
Sveži citrusi, melone, jabolka in
quantum satis
hruške (samo površinska obdelava)
Breskve in ananas (samo površinska quantum satis
obdelava)
Samo kot sredstvo za glaziranje
Sladkorni izdelki (tudi čokolada)
500 mg/kg
1200 mg/kg
(samo za
žvečilni gumi)
Drobno pekovsko pecivo, oblito s
200 mg/kg
čokolado
200 mg/kg
Prigrizki
200 mg/kg
Oreščki
Kava v zrnju
200 mg/kg
Prehranska dopolnila v skladu s
200 mg/kg
predpisom o prehranskih dopolnilih
Sveži citrusi, melone, jabolka,
200 mg/kg
hruške, breskve in ananas
(samo površinska obdelava)
Za površinsko obdelavo:
quantum satis
- Sladkornih izdelkov razen
čokolade
- Žvečilnega gumija
- Melon, papaje, manga in
avokada
Sveži citrusi (samo površinska
quantum satis
obdelava)
Sveža melona, mango, papaja,
avokado in ananas (samo površinska quantum satis
obdelava)
Žvečilni gumi brez dodanega
30 g/kg
sladkorja
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E št.
E 650

Specifično ime
Cinkov acetat

E 943a butan1200 mg/kg
E 943b izo-butan
E 944
E 950
E 951
E 957

propan
acesulfam K
aspartam
taumatin

E 959

neohesperidin DC

E 999

izvleček Quillaie

E 1201 polivinilpirolidon

Št.

100 / 10. 12. 2010 /

Vrsta živila
Žvečilni gumi

15599

Stran

Največja
dovoljena
vsebnost
1000 mg/l

Rastlinsko olje v obliki razpršila
quantum satis
(v spreju) za posode (samo za
profesionalno uporabo)
Razpršilo (v spreju) na podlagi vodne
emulzije
Žvečilni gumi z dodanim sladkorjem 800 mg/kg
2500 mg/kg
10 mg/kg
(samo kot
pospeševalec
1
okusa)
Aromatizirane brezalkoholne pijače
0,5 mg/l
na osnovi vode
Sladice (deserti) - mlečni in nemlečni
5 mg/kg
(samo kot
pospeševalec
okusa)
1
Žvečilni gumi z dodanim sladkorjem 150 mg/kg
Mazave maščobe, definirane v
5 mg/kg
Prilogah B in C uredbe (ES) št.
2991/94
5 mg/kg
Mesni izdelki
(samo kot
Sadni želeji
Beljakovine rastlinskega izvora
ojačevalec
arome)
Aromatizirane brezalkoholne pijače
200 mg/l
računano kot
na osnovi vode
brezvodni
Jabolčni mošt, razen cidre bouche
izvleček
Prehranska dopolnila v obliki tablet quantum satis
ali dražejev, v skladu s
predpisom o prehranskih
dopolnilih

E 1202 polivinilpolipirolidon
E 1505 trietil citrat
Posušen jajčni beljak
E 1518 glicerol triacetat (triacetin) Žvečilni gumi

quantum satis
quantum satis

(*)v skladu z Uredbo (EGS) št 1873/84 o odobritvi ponudbe in prodaje za neposredno potrošnjo nekaterih
uvoženih vin, ki so lahko bila obdelana z enološkimi postopki, ki niso zajeti z Uredbo (EGS) št. 337/79.
1

Če se v žvečilnem gumiju uporabljajo v kombinaciji E 950, E 951, E 957 in E 959, se proporcionalno
zmanjša največja dovoljena vsebnost vsakega od njih.
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Stran

15600 /

E št.
E 907
E 1505

E 1517

Št.
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Specifično ime
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Vrsta živila

Hidrogenirani poli-1-decen Kot sredstvo za glaziranje:
- sladkornih izdelkov
- sušenega sadja
Trietilcitrat
Arome

Glicerildiacetat (diacetin)

Največja
dovoljena
vsebnost
2 g/kg
2 g/kg
3 g/kg *pri vseh
virih v
živilih,
namenjenih
prehrani ali
pripravljenih
po navodilih
proizvajalca,
posamezno
ali v
kombinaciji.
Za pijače,
razen
kremnih
likerjev,
največja
dovoljena
vsebnost
E1520 znaša
1 g/l.

E 1518 Gliceriltriacetat (triacetin)
E 1520 Propan-1,2-diol (propilen
glikol)
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E št.

Specifično ime

E 1519

Benzil alkohol

E 1204

Pululan

Št.

100 / 10. 12. 2010 /

Vrsta živila

15601

Največja
dovoljena
vsebnost

Snovi za izboljšanje okusa za
- likerje, aromatizirana vina,
100 mg/l
aromatizirane pijače na osnovi
vina in aromatizirane mešane
pijače na osnovi vina
- sladkorne izdelke, vključno 250 mg/kg iz
vseh virov v
s čokolado in drobnim
pekovskim pecivom
živilih, kot se
zaužijejo ali
rekonstituirajo
glede na
navodila
proizvajalca
Prehranska dopolnila v skladu s
quantum satis
predpisom o prehranskih
dopolnilih
Mikrobonboni- osveževalci daha v
lističih

E 1452

Stran

Aluminijev oktenil sukcinat Vitaminski pripravki v kapsulah v
škroba
prehranskih dopolnilih, v skladu s
predpisom o prehranskih
dopolnilih

quantum satis

35g/kg v
prehranskem
dopolnilu
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Stran
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Št.
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Priloga 3.5
DOVOLJENI NOSILCI VKLJUČNO Z NOSILNIMI TOPILI

Opombe:
V seznam niso vključene:
1. Snovi, ki so splošno opredeljene kot živila;
2. Snovi, ki se uporabljajo za obdelavo pitne vode, izdelki, ki vsebujejo pektin in so
pridobljeni iz posušenih jabolčnih tropin ali lupin citrusov ali iz mešanice obeh z obdelavo
z razredčeno kislino, ki ji sledi delna nevtralizacija z natrijevimi ali kalijevimi solmi
(„tekoči pektin“), baze za žvečilni gumi; bel ali rumen dekstrin, pražen ali dekstriniran
škrob, škrob, modificiran s kislinsko ali alkalno obdelavo, beljen škrob, fizikalno
modificiran škrob in škrob, obdelan z amilolitičnimi encimi, amonijev klorid, krvna
plazma, jedilna želatina, beljakovinski hidrolizati in njihove soli, mlečne beljakovine in
gluten, aminokisline in njihove soli, ki nimajo vloge aditiva, razen glutaminske kisline,
glicina, cisteina ter cistina in njunih soli, kazeinati in kazein, inulin;
3. Snovi, ki imajo v prvi vrsti funkcijo kisline ali ki uravnavajo kislost, kot so
citronska kislina in amonijev hidroksid.
E št.

Specifično ime

E 1520

propan-1,2-diol (propilenglikol)

E 422
E 420
E 421
E 953
E 965
E 966
E 967
E 968
E 400-404

glicerol
sorbitol
manitol
izomalt (palatinitol)
maltitol
laktitol
ksilitol
eritritol
alginska kislina in njene natrijeve,
kalijeve, kalcijeve in amonijeve soli
propan-1,2-diol alginat
agar
karagenan
gumi iz zrn rožičevca
guar gumi
tragakant
gumiarabikum
ksantanski gumi
pektini
polioksietilen sorbitan monolaurat
(polisorbat 20)
polioksietilen sorbitan monooleat
(polisorbat 80)
polioksietilen sorbitan monopalmitat
(polisorbat 40)
polioksietilen sorbitan monostearat
(polisorbat 60)
polioksietilen sorbitan tristearat
(polisorbat 65)

E 405
E 406
E 407
E 410
E 412
E 413
E 414
E 415
E 440
E 432
E 433
E 434
E 435
E 436
E 442

Amonijevi fosfatidi

Omejena uporaba
Barvila, emulgatorji, antioksidanti in
encimi (največ 1g/kg v živilu)

Sredstva proti penjenju

antioksidanti
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E št.
E 460
E 461
E 462
E 463
E 464
E 465
E 466

Specifično ime
celuloza (mikrokristalinična ali v prahu)
metil celuloza
etil celuloza
hidroksipropil celuloza
hidroksipropilmetil celuloza
metiletil celuloza
karboksimetil celuloza
natrijeva karboksimetil celuloza
E 322
lecitini
E 432-436 polisorbati 20, 40, 60, 65 in 80
E 470b
magnezijeve soli maščobnih kislin
E 471
monogliceridi in digliceridi maščobnih
kislin
E 472a
acetatni estri mono- in digliceridov
maščobnih kislin
E 472c
citratni estri mono- in digliceridov
maščobnih kislin
E 472e
tartratni mono- in diacetil estri mono- in
digliceridov maščobnih kislin
E 473
estri saharoze z mačobnimi kislinami
E 475
estri poliglicerola z maščobnimi kislinami
E 491
sorbitan monostearat
E 492
sorbitan tristearat
E 493
sorbitan monolaurat
E 494
sorbitan monooleat
E 495
sorbitan monopalmitat
E 1404
oksidiran škrob
E 1410
monoškrobni fosfat
E 1412
diškrobni fosfat
E 1413
fosforiliran diškrobni fosfat
E 1414
acetiliran diškrobni fosfat
E 1420
acetiliran škrob
E 1422
acetiliran diškrobni adipat
E 1440
hidroksipropil škrob
E 1442
hidroksipropil diškrobni fosfat
E 1450
natrijev oktenilsukcinat škroba
E 170
kalcijevi karbonati
E 263
kalcijev acetat
E 331
natrijevi citrati
E 332
kalijevi citrati
E 341
kalcijevi fosfati
E 501
kalijevi karbonati
E 504
magnezijevi karbonati
E 508
kalijev klorid
E 509
kalcijev klorid

Št.
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Stran

15603

Omejena uporaba

Barvila in v maščobi topni
antioksidanti

Barvila in sredstva proti
penjenju
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Stran

15604 /

Št.

E št.
E 511
E 514
E 515
E 516
E 517
E 577
E 640
E 1505
E 1518
E 551
E 552

E 553b
E 558
E 559
E 901
E 1200
E 1201
E 1202
E 322
E 432-436
E 470a

100 / 10. 12. 2010
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Specifično ime
magnezijev klorid
natrijev sulfat
kalijev sulfat
kalcijev sulfat
amonijev sulfat
kalijev glukonat
glicin in njegove natrijeve soli
trietil citrat
gliceril triacetat (triacetin)
silicijev dioksid
kalcijev silikat

talk
bentonit
aluminijev silikat (kaolin)
čebelji vosek
polidekstroza
polivinilpirolidon
polivinilpolipirolidon
lecitini
polisorbati
natrijeve, kalijeve in kalcijeve soli
maščobnih kislin
E 471
mono- in digliceridi maščobnih kislin
E 491-495 sorbitani
E 570
maščobne kisline
E 900
dimetilpolisiloksan
polietilenglikol 6000
E 425
konjac
i) konjac gumi
ii) konjac glukomanan
E 459
beta ciklodekstrin
E 1451
acetiliran oksidiran škrob
E 468
zamrežena natrijeva karboksimetil
celuloza
zamrežena celulozna guma
E 469
ncimatsko hidrolizirana karboksimetil
celuloza
E 555
kalijev aluminijev silikat

Omejena uporaba

Emulgatorji in barvila,
največ 5% v E 171 titanovem
dioksidu in E 172 železovih oksidih
in hidroksidih (največ 90% glede na
barvilo)
Barvila, največ 5%
Barvila
Sladila
Glazure za sadje

Sladila

1 g/kg
Sladila

V E 171 titanov dioksid in E 172

železovo oksidi in hidroksidi (največ 90
% v razmerju do barvila)
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Št.

100 / 10. 12. 2010 /

ADITIVI, RAZEN BARVIL IN SLADIL, DOVOLJENI V ŽIVILIH ZA
DOJENČKE IN MAJHNE OTROKE

Stran

15605

Priloga 3.6

Opomba:
Začetne in nadaljevalne formule in žitne kašice ter hrana za dojenčke in majhne otroke
smejo vsebovati E 414 (arabski gumi) in E 551 (silicijev dioksid) kot posledico dodajanja
hranilnih snovi, ki vsebujejo največ 150 g/kg E 414 in 10 g/kg E 551, pa tudi E 421
(manitol), kadar se uporablja kot nosilec vitamina B12 (najmanj en del vitamina B12 na
1 000 delov manitola). Prenos E 414 v pripravljenem živilu ne bi smel biti višji od 10
mg/kg.
Začetne in nadaljevalne formule in žitne kašice ter hrana za dojenčke in majhne otroke
smejo vsebovati E 1450 natrijev oktenilsukcinat škroba, kar je posledica dodajanja
vitaminskih proizvodov ali pripravkov polinensičenih maščobnih kislin. Prenos E 1450 v
proizvodu, ki je pripravljen za uporabo, ne sme biti večji od 100 mg/kg iz vitaminskih
proizvodov in 1 000 mg/kg iz pripravkov polinenasičenih maščobnih kislin.
Začetne in nadaljevalne formule in žitne kašice ter hrana za dojenčke in majhne otroke
smejo vsebovati E 301 (natrijev L-askorbat), uporabljen v QS vsebnosti v oblivih
hranilnih pripravkov, ki vsebujejo večkrat nenasičene maščobne kisline. Prenos E 301 v
pripravljeno živilo ne bi smel biti višji od 75 mg/l.
Navedene največje dovoljene vsebnosti, ki se nanašajo na živila, veljajo za gotova živila,
pripravljena po navodilih za uporabo.
DEL 1
ADITIVI, RAZEN BARVIL IN SLADIL, DOVOLJENI V ZAČETNIH
FORMULAH ZA ZDRAVE DOJENČKE
Opombe:
1. Za proizvodnjo acidofilnih (okisanih) vrst mleka se lahko uporabljajo nepatogene
kulture, ki proizvajajo L (+) mlečno kislino.
2. Če se živilu doda več kot ena od snovi E 322, E 471, E 472c in E 473, se največja
dovoljena vsebnost za to živilo za vsako od snovi zniža za tak relativni delež, kot
znašajo vse prisotne snovi v tem živilu skupaj.

E št.
E 270

Specifično ime
mlečna kislina (samo L(+) oblika)

Največja dovoljena vsebnost
quantum satis
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E št.

Specifično ime

E 330
E 338

citronska kislina
fosforjeva kislina

E 306
E 307
E 308
E 309

izvleček, bogat s tokoferolom
alfa tokoferol
gama tokoferol
delta tokoferol

E 322
E 471
E 304

lecitini
monogliceridi in digliceridi
L-askorbil palmitat

E 331
E 332

natrijevi citrati
kalijevi citrati

E 339
E 340

natrijevi fosfati
kalijevi fosfati

E 412

guar gumi

E 472 c

citratni estri mono- in digliceridov
maščobnih kislin

E 473

estri saharoze z maščobnimi kislinami

Uradni list Republike Slovenije

Največja dovoljena vsebnost
quantum satis
V skladu z omejitvami, določenimi v
predpisu o živilih za posebne
prehranske namene
10 mg/l
posamezno ali v kombinaciji
1 g/l
4 g/l
10 mg/l
2 g/l
Posamezno ali v kombinaciji in v
skladu z omejitvami, določenimi v
predpisu o živilih za posebne
prehranske namene
1 g/ l, izraženo kot P2O5
Posamezno ali v kombinaciji in v
skladu z omejitvami, določenimi v
predpisu o živilih za posebne
prehranske namene
1 g/l, kjer tekoči izdelek vsebuje
deloma hidrolizirane beljakovine in
kot je v skladu s pogoji, določenimi v
predpisu o živilih za posebne
prehranske namene
7,5 g/l,če je v prodaji kot prah
9 g/l, če je v prodaji kot tekočina, ko
izdelki vsebujejo deloma
hidrolizirane beljakovine, peptide ali
aminokisline in so v skladu s pogoji,
določenimi v predpisu o živilih za
posebne prehranske namene
120 mg/ l v izdelkih, ki vsebujejo
hidrolizirane proteine, peptide ali
amino kisline
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Št.

100 / 10. 12. 2010 /

Stran
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DEL 2
ADITIVI, RAZEN BARVIL IN SLADIL, DOVOLJENI V NADALJEVALNIH
FORMULAH ZA ZDRAVE DOJENČKE IN MAJHNE OTROKE
Opomba:
1. Za proizvodnjo acidofilnih (okisanih) vrst mleka se lahko uporabljajo nepatogene
kulture, ki proizvajajo L (+) mlečno kislino.
2. Če se živilu doda več kot ena od snovi E 322, E 471, E 472c in E 473, se največja
dovoljena vsebnost za to živila za vsako od snovi zniža za tak relativni delež, kot
znašajo vse prisotne snovi v tem živilu skupaj.
3. Če je živilu dodana več kot ena od snovi E 407, E 410 in E 412, se največja dovoljena
vsebnost vsake od omenjenih snovi, določena za to živilo, zmanjša za sorazmerni
skupni delež drugih snovi, ki so prisotne v tem živilu.
E št.

Specifično ime

E 270
E 330
E 306
E 307
E 308

mlečna kislina (samo L(+) oblika)
citronska kislina
izvleček, bogat s tokoferolom
alfa tokoferol
gama tokoferol

E 309

delta tokoferol

E 338

fosforjeva kislina

E 440

pektini

E 322
E 471
E 407
E 410
E 412
E 304
E 331
E 332

lecitini
monogliceridi in digliceridi
karagenan
gumi iz zrn rožičevca
guar gumi
L-askorbil palmitat
natrijevi citrati
kalijevi citrati

E 339
E 340

natrijevi fosfati
kalijevi fosfati

E 472 c

citratni estri mono- in digliceridov
maščobnih kislin

Največja dovoljena vsebnost
quantum satis
quantum satis
10 mg/l posamezno ali v kombinaciji

V skladu z omejitvami, določenimi v
predpisu o živilih za posebne
prehranske namene
5 g/l samo v okisanih živilih za
določeno razvojno stopnjo otroka
1 g/l
4 g/l
0,3 g/l
1 g/l
1 g/l
10 mg/l
2 g/l
Posamezno ali v kombinaciji in v
skladu z omejitvami, določenimi v
predpisu o živilih za posebne
prehranske namene
1 g/ l, izraženo kot P2O5
Posamezno ali v kombinaciji in v
skladu z omejitvami, določenimi v
predpisu o živilih za posebne
prehranske namene
7,5 g/l, v prodaji kot prah
9 g/l, v prodaji kot tekočina, ko
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E št.

E 473
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Specifično ime

Največja dovoljena vsebnost

estri saharoze z maščobnimi kislinami

izdelki vsebujejo deloma
hidrolizirane beljakovine,
peptide ali amino kisline in so v
skladu s pogoji, določenimi v
predpisu o živilih za posebne
prehranske namene
120 mg/ l v izdelkih, ki vsebujejo
hidrolizirane proteine, peptide ali
amino kisline

DEL 3
ADITIVI, RAZEN BARVIL IN SLADIL, DOVOLJENI V ŽITNIH KAŠICAH TER
HRANI ZA ZDRAVE DOJENČKE IN MAJHNE OTROKE
E št.

Specifično ime

E 170
E 260
E 261
E 262
E 263
E 270
E 296
E 325
E 326
E 327

kalcijevi karbonati
ocetna kislina
kalijev acetat
natrijevi acetati
kalcijev acetat
mlečna kislina (*)
jabolčna kislina (*)
natrijev laktat (*)
kalijev laktat (*)
kalcijev laktat (*)

E 330
E 331
E 332
E 333

citronska kislina
Natrijevi citrati
Kalijevi citrati
kalcijevi citrati

E 507
E 524
E 525
E 526
E 500
E 501
E 503

klorovodikova kislina
natrijev hidroksid
kalijev hidroksid
kalcijev hidroksid
natrijevi karbonati
kalijevi karbonati
amonijevi karbonati

Vrsta živila

Največja dovoljena
vsebnost

quantum satis
(samo za

Žitne kašice in živila,
namenjena
dojenčkom in
majhnim otrokom

uravnavanje pH)

Žitne kašice in živila,
namenjena dojenčkom
in majhnim otrokom

quantum satis
(samo kot sredstva
za vzhajanje)
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E 300
E 301
E 302

E 304
E 306
E 307
E 308
E 309
E 338

L-askorbinska kislina
natrijev L-askorbat
kalcijev L-askorbat

L-askorbilpalmitat
izvleček, bogat s
tokoferolom
alfa tokoferol
gama tokoferol
delta
tokoferol
fosforjeva kislina

E 339
E 340

natrijevi fosfati
kalijevi fosfati

E 341

kalcijevi fosfati

E 322

lecitini

E 471
E 472a
E 472b
E 472c

monogliceridi in digliceridi maščobnih kislin
acetatni estri mono- in
digliceridov maščobnih
kislin
laktatni estri mono- in
digliceridov maščobnih
kislin
citratni estri mono- in
digliceridov maščobnih
kislin

Št.

100 / 10. 12. 2010 /

Pijače na osnovi sadja
in zelenjave, sokovi in
otroška hrana
Živila na osnovi žit, ki
vsebujejo maščobo,
vključno s keksi
oziroma piškoti in
prepečenec
Živila na osnovi žit, ki
vsebujejo maščobo,
vključno s keksi
oziroma piškoti,
prepečenec in otroška
hrana
Žitne kašice in živila,
namenjena dojenčkom
in majhnim otrokom
Žita

Stran

15609

Posamezno ali v
kombinaciji, izraženo
kot askorbinska
kislina
0,3 g/kg
0,2 g/kg

0,1 g/kg
posamezno ali
v kombinaciji

1 g/kg kot P2O5
(samo za
uravnavanje pH)
1 g/kg
posamezno ali v
kombinaciji, izraženo
kot P2O5

Keksi in prepečenec
Živila na osnovi žit
eritritol
Otroška hrana

Keksi in prepečenec
Živila osnovi žit
Otroška hrana

10 g/kg

5 g/kg
posamezno ali v
kombinaciji
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E 400

alginska kislina

E 401
E 402
E 404

natrijev alginat
kalijev alginat
kalcijev alginat

Deserti
Pudingi

0,5 g/kg
posamezno
ali v kombinaciji

E 410
E 412
E 414

gumi iz zrn rožičevca
guar gumi
gumi arabikum

Žitne kašice in živila,
namenjena dojenčkom
in majhnim otrokom

10 g/kg
posamezno ali v
kombinaciji

E 415
E 440

ksantan gumi
pektini

Živila na osnovi žit,
ki ne vsebujejo glutena

E 551
E 334
E 335
E 336
E 354
E 450a
E 575
E 1404
E 1410
E 1412
E 1413

Posušena žita

E 333

silicijev dioksid
vinska kislina (*)
natrijev tartrat (*)
kalijev tartrat (*)
kalcijev tartrat (*)
dinatrijev difosfat
glukonodelta lakton
oksidiran škrob
monoškrobni fosfat
diškrobni fosfat
fosforiliran diškrobni
fosfat
acetiliran diškrobni
fosfat
acetiliran škrob
acetiliran diškrobni
adipat
natrijev oktenilsukcinat
škroba
kalcijevi citrati (')

E 341

trikalcijev fosfat (')

E 1414
E 1420
E 1422
E 1450

Keksi in prepečenec

Žitne kašice in živila,
namenjena
dojenčkom
in majhnim otrokom

E 1451 acetiliran oksidiran škrob
(*) samo L(+) oblika
(') v Delu 4 te priloge se ne uporablja

V izdelkih na osnovi
sadja z nizko
vsebnostjo sladkorja
V sladicah na osnovi
sadja
Žitne kašice in živila,
namenjena dojenčkom
in majhnim otrokom

20 g/kg
posamezno ali v
kombinaciji
2 g/kg
5 g/kg
kot ostanek

50 g/kg

quantum satis
1 g/kg
kot P2O5
50 g/kg
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Št.
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Stran
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DEL 4
ADITIVI, RAZEN BARVIL IN SLADIL, DOVOLJENI V DIETNIH ŽIVILIH ZA
POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE, ZA DOJENČKE IN MAJHNE OTROKE, V
SKLADU S PREDPISOM, KI UREJA ŽIVILA ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE
NAMENE

Uporabljajo se tabele DEL 1, DEL2 IN DEL 3 iz Priloge 3.6 tega pravilnika
Največja
E št.
Specifično ime
dovoljena
Posebni pogoji
vsebnost
E 401
natrijev alginat
1 g/l
Od četrtega meseca naprej v
posebnih živilskih izdelkih s
prilagojeno sestavo, potrebno
za metabolične motnje in
enteralno prehrano
E 405
propan 1,2-diolalginat
200 mg/l
Od 12 meseca naprej v specialnih
dietah, namenjenih majhnim
otrokom z intoleranco na kravje
mleko ali s prirojenimi napakami
v metabolizmu.
E 410
gumi iz zrn rožičevca
10 g/l
Od rojstva naprej v izdelkih za
zmanjšanje gastroezofagealnega
refluksa
E 412
guar gumi
10 g/l
Od rojstva naprej v izdelkih v
tekočih pripravkih, ki vsebujejo
hidrolizirane beljakovine, peptide
ali amino kisline v skladu s
pogoji, določenimi v predpisu o
živilih za posebne zdravstvene
namene
E 415
ksantanski gumi
1,2 g/ l
Od rojstva naprej za uporabo v
izdelkih na podlagi amino kislin
ali peptidov za uporabo pri
pacientih, ki imajo težave zaradi
prizadetosti želodčno-črevesnega
trakta, slabe absorpcije beljakovin
ali prirojenih napak metabolizma
E 440
pektini
10 g/l
Od rojstva naprej v izdelkih, ki se
uporabljajo v primeru želodčno
črevesnih motenj
E 466
natrijeva
10 g/l ali kg
Od rojstva naprej v izdelkih za
karboksimetil celuloza
prehransko uravnavanje motenj
metabolizma
E 471
mono- in digliceridi
5 g/l
Od rojstva naprej v specialnih
maščobnih kislin
dietah, še posebej
brezbeljakovinskih
E 472c
citratni estri mono- in 7,5 g/l prodano Od rojstva naprej
digliceridov
kot prah
maščobnih kislin
9 g/l prodano
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E št.

Specifično ime

E 473

estri saharoze z
maščobnomi
kislinami
natrijev
oktenilsukcinat škroba

E 1450

Uradni list Republike Slovenije

kot tekočina
Največja
dovoljena
vsebnost
120 mg/l
20 g/l

Posebni pogoji
Izdelki, ki vsebujejo
hidrolizirane beljakovine,
peptide in aminokisline
V začetnih in nadaljevalnih
formulah za dojenčke in majhne
otroke
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5135.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o pogojih
in kriterijih za določitev fitofarmacevtskih
sredstev za prodajo brez predložitve dokazila
o opravljenem strokovnem usposabljanju

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o pogojih in kriterijih
za določitev fitofarmacevtskih sredstev
za prodajo brez predložitve dokazila
o opravljenem strokovnem usposabljanju
1. člen
V Pravilniku o pogojih in kriterijih za določitev fitofarmacevtskih sredstev za prodajo brez predložitve dokazila o opravljenem strokovnem usposabljanju (Uradni list
RS, št. 103/07) se v 2. členu doda drugi odstavek, ki se
glasi:
»(2) Ne glede na pogoje iz prejšnjega odstavka se v
primerih, ko je iz načina uporabe in pakiranja FFS razvidno,
da njegova uporaba ne predstavlja nesprejemljivega tveganja
za zdravje ljudi ali okolje, lahko pristojni organ v postopku
registracije posameznega FFS odloči, da se tako FFS prodaja
brez predložitve dokazila o opravljenem strokovnem usposabljanju.«.

Št.

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Soglašam!
Dorjan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

5136.

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o pogojih
za odobritev vzrejališč čebeljih matic, testnih
postaj in priznanje drugih organizacij
v čebelarstvu ter o pogojih glede reje
in prometa s čebeljim plemenskim materialom

Na podlagi petega odstavka 48. člena, tretjega odstavka 54. člena, desetega odstavka 61. člena, tretjega odstavka 62. člena, petega odstavka 68. člena, tretjega odstavka
70. člena, tretjega odstavka 96. člena in drugega odstavka
98. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02
– ZUreP‑1, 110/02 – ZGO‑1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Stran
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PRAVILNIK
o dopolnitvah Pravilnika o pogojih za odobritev
vzrejališč čebeljih matic, testnih postaj
in priznanje drugih organizacij v čebelarstvu
ter o pogojih glede reje in prometa s čebeljim
plemenskim materialom
1. člen
V Pravilniku o pogojih za odobritev vzrejališč čebeljih
matic, testnih postaj in priznanje drugih organizacij v čebelarstvu ter o pogojih glede reje in prometa s čebeljim plemenskim
materialom (Uradni list RS, št. 125/03 in 34/04 – popr.) se za
šestim odstavkom 11. člena doda nov sedmi odstavek, ki se
glasi:
»(7) Ministrstvo na podlagi poročila iz prejšnjega odstavka ali ugotovitev pregleda iz petega odstavka tega člena izda
vzrejališčem za tekočo vzrejno sezono potrdilo o vzreji čebeljih
matic, v katerem določi tudi tip vzrejenih matic.«.
Na koncu dosedanjega sedmega odstavka, ki postane
osmi odstavek, se doda besedilo »Po tem, ko se ugotovi, da so
pomanjkljivosti in nepravilnosti odpravljene, ministrstvo vzrejališču izda potrdilo iz prejšnjega odstavka.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-188/2010
Ljubljana, dne 2. decembra 2010
EVA 2010-2311-0155
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-231/2010
Ljubljana, dne 22. oktobra 2010
EVA 2010-2311-0167

100 / 10. 12. 2010 /

5137.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih
in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah
za eksplozive in pirotehnične izdelke

Na podlagi prve, druge, četrte in pete alineje prvega odstavka 50. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih
(Uradni list RS, št. 35/08) izdaja ministrica za notranje zadeve

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o tehničnih
in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah
za eksplozive in pirotehnične izdelke
1. člen
V Pravilniku o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih
ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke (Uradni list
RS, št. 105/08) se v tretjem odstavku 13. člena 3. točka spremeni tako, da se glasi: »3. vojaških eksplozivov.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-407/2010
Ljubljana, dne 8. decembra 2010
EVA 2010-1711-0040
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

Stran
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Št.

100 / 10. 12. 2010

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o določitvi upravnih opravil,
ki jih lahko opravljajo strokovno-tehnični
javni uslužbenci

Na podlagi petega odstavka 23. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI‑A, 69/08 – ZZavar‑E, 74/09 Odl.
US) izdaja ministrica za javno upravo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o določitvi upravnih opravil, ki jih lahko
opravljajo strokovno-tehnični javni uslužbenci
1. člen
2. člen Pravilnika o določitvi upravnih opravil, ki jih lahko opravljajo strokovno‑tehnični javni uslužbenci (Uradni list
RS, št. 35/06) se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
Kot enostavna upravna opravila, ki jih lahko opravljajo
javni uslužbenci na strokovno‑tehničnem delovnem mestu, se
štejejo:
– upravne overitve podpisa in kopije,
– izdaja zemljiškoknjižnih izpiskov,
– izdaja potrdila o vložitvi vloge po 63. členu Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS‑1, 126/07, 65/08, 47/09
Odl. US, (48/09 popr.), 8/10),
– izdaja potrdil iz kazenske evidence,
– sprejem vlog za izdajo digitalnih spletnih potrdil SIGENCA,
– obvestila o poteku veljave osebnih dokumentov,
– obveščanje državljanov, da ne posedujejo nobenega
veljavnega identifikacijskega dokumenta,
– potrjevanje podpore volivcev in
– izdaja potrdil po 179. členu Zakona o splošnem upravnem postopku.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1002/2010
Ljubljana, dne 17. novembra 2010
EVA 2010-3111-0055
Irma Pavlinič Krebs l.r.
Ministrica
za javno upravo

5139.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o strokovni izobrazbi,
strokovnem usposabljanju, izpitih, licencah
in pooblastilih osebja službe letalske
meteorologije

Na podlagi petega odstavka 43. in tretjega odstavka
48. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o strokovni izobrazbi, strokovnem
usposabljanju, izpitih, licencah in pooblastilih
osebja službe letalske meteorologije
1. člen
V Pravilniku o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, izpitih, licencah in pooblastilih osebja službe letalske
meteorologije (Uradni list RS, št. 79/09) se drugi odstavek
2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na druge določbe tega pravilnika, ki se
nanašajo na zagotavljanje podatkov, Javna agencija za civilno
letalstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija),
po uradni dolžnosti pridobi podatke o dejstvih, o katerih sama
vodi uradno evidenco, in podatkih, ki jih vodi drug pristojni
slovenski organ ali nosilec javnega pooblastila, ki mu je javno
pooblastilo izdal slovenski organ.«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena, v prvem in tretjem odstavku
18. člena, prvem in drugem odstavku 19. člena, v drugem, tretjem in četrtem odstavku 20. člena, v tretjem odstavku 22. člena
in v 28. členu se beseda »ministrstvo« v vseh sklonih nadomesti z besedo »agencija« v ustreznih sklonih.
3. člen
V prvem in drugem odstavku 4. člena se za besedo »enako« dodata besedi »ali višje«.
4. člen
V prvem odstavku 6. člena se za besedo »Teoretični«
dodata besedi »in praktični«.
V drugem odstavku se za besedo »teoretičnega« dodata
besedi »in praktičnega«.
5. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidat za opravljanje izpitov za pridobitev pooblastila
inženirja mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali izobrazbo, ki v skladu s predpisi ustreza tej izobrazbi
(podraven 6/2 šeste ravni po klasifikaciji vrst izobraževalnih aktivnosti/izidov), s tehničnega področja in najmanj tri leta delovnih izkušenj kot imetnik licence s pooblastilom opazovalca.«.
6. člen
V prvem odstavku 9. člena se za besedo »Teoretični«
dodata besedi »in praktični«.
V drugem odstavku se za besedo »teoretičnega« dodata
besedi »in praktičnega«.
7. člen
V prvem odstavku 12. člena se za besedo »Teoretični«
dodata besedi »in praktični«.
V drugem odstavku se za besedo »teoretičnega« dodata
besedi »in praktičnega«.
8. člen
Tretji odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pooblastilo inštruktorja za opravljanje inštruktorskih
del za pridobitev pooblastila opazovalca lahko dobi imetnik
licence s pooblastilom inženirja, ki je najmanj dve leti opravljal
naloge, za katere se zahteva pooblastilo inženirja.«.
9. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izpit se opravlja glede na potrebe in ni vezan na izpitne
roke.«.
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10. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je sestavni del
tega pravilnika.
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je sestavni del
tega pravilnika.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
Do prevzema pristojnosti agencije iz 48. člena Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu (Uradni list
RS, št. 62/10) opravlja naloge agencije iz tega pravilnika ministrstvo, pristojno za promet.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-110/2010/24-0041087
Ljubljana, dne 2. decembra 2010
EVA 2010-2411-0056
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet
Priloga

Stran
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Obvezne izobraževalne vsebine programa usposabljanja
Vsebina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Osnove fizikalne in dinamične
meteorologije
Teoretično
Vremenski sistemi in klimatologija
Teoretično
Meteorološki instrumenti in
zagotavljanje kakovosti
Teoretično
Vzdrževanje instrumentov
Teoretično
Praktično
Tehnike opazovanj in meritev
Teoretično
Praktično
Meritve atmosfere na daljavo
Teoretično
Nevarni vremenski pojavi
Teoretično
Praktično
Meteorološke informacije za
načrtovanje letenja
Teoretično
Praktično
Šifriranje vremenskih informacij
Teoretično
Praktično
Pojmi ICAO in njihova opredelitev
Teoretično
Organizacija meteorološke službe
za potrebe letalstva
Teoretično
Službe zračnega prometa
Teoretično
Službe letalskih informacij
Teoretično
Telekomunikacijski sistemi
Teoretično
Praktično
Informacijski sistemi
Teoretično
Praktično

Dokumenti ICAO in WMO
Teoretično

Letalska meteorološka frazeologija
v angleškem jeziku
Teoretično
Praktično

Priloga 1

Opazovalec
O

Pooblastilo in število ur
Inženir
–

Prognostik
–

20
O
10
P

–
–
–
–

–
–
–
–

10
–
–
–
P
8
240
O
2
O
8
–
O

–
P
10
100
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
P
12
200
P

2
2
P
20
240
O
2
O

–
–
–
–
–
P

4
10
P
20
1020
P
4
P

2
O
2
O
2
O
5
10
O
7
10
O
2
P

4
–

8
10

P

–
–
P
20
200
–
–

4
P
4
O
2
P
8
20
P
20
400
O
2
P
8
10
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Ravni znanja
Navedeni ravni znanja opredeljujeta cilje za posamezno stopnjo vsebine usposabljanja (teoretično in
praktično).
Število predpisanih ur za teoretično in praktično usposabljanje opredeljuje minimalne še sprejemljive
kvote. Praktično usposabljanje se izvaja na delovnem mestu. Nikakor pa pristop k izpitu ni mogoč v
krajših rokih, kakor je navedeno v 5., 8. in 11. členu pravilnika.
Osnovno znanje – O
Z doseganjem ravni O kandidat doseže:
– osnovno poznavanje vremenskih procesov in pojavov,
– osnovno poznavanje organizacije navigacijskih služb in posebnih metod njihovega dela,
– osnovno poznavanje dokumentov, predpisov, pojmov in njihovih opredelitev.
Poglobljeno znanje – P
Z doseganjem ravni P kandidat doseže:
– razumevanje nevarnih vremenskih pojavov in sposobnost njihovega napovedovanja,
– poznavanje organizacije navigacijskih služb in posebnih metod njihovega dela ter uporabo
znanja pri pripravi meteoroloških informacij,
– razširjeno poznavanje vsebine dokumentov, predpisov, pojmov in njihovih opredelitev,
– sposobnost osnovnega vzdrževanja meteoroloških instrumentov in informacijskih sistemov,
– sposobnost sporazumevanja in dajanja informacij o vremenu v angleškem jeziku.
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Priloga 2
Vzorec licence
Številka licence
Licence number …………………………….………….
Republika Slovenija
Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije
Republic of Slovenia
Public Civil Aviation Agency of the Republic of Slovenia

Polno ime imetnika
Name of holder in full
………………………………………………………………………………………….……..

Datum rojstva
Date of birth …………………….………………………

Licenca osebja službe letalske
meteorologije
Aviation Meteorological Services
Personnel Licence

Državljanstvo
Citizenship
………………………………………….
Podpis imetnika
Signature of holder ………………..……………………
Podpis uradnika, ki je licenco izdal, in datum izdaje
licence

Signature of officer issuing the licence and the date
of such issue
(Izdano v skladu z Zakonom o letalstvu)
(Issued in accordance with Aviation Act.)

…………………………………………………………….
Pečat ali žig organa
Seal or stamp of issuing authority

Prva stran
Pooblastilo
Endorsement

Opombe:

Datum prve izdaje
Date of first issue

Druga stran
Žig in podpis
Seal and signature

Tretja stran

Pooblastilo
Endorsement

Veljavnost pooblastila
Validity of endorsement
Velja do
Valid until

Žig in podpis
Seal and signature

Četrta stran

- Licenca je bele barve.
- Velikost vsake strani je 1/8 lista formata A4.
- Uporabljen mora biti poseben zavarovan papir z vtisnjenim napisom Ne kopiraj/Do not photocopy.
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5140.

Obvestilo o odobritvi sheme državne pomoči
po Uredbi o začasni shemi omejene pomoči
ob finančni in gospodarski krizi v kmetijstvu v
letu 2009

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Uredbe o začasni
shemi omejene pomoči ob finančni in gospodarski krizi v kmetijstvu v letu 2009 (Uradni list RS, št. 81/10 in 90/10) minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja

OBVESTILO
o odobritvi sheme državne pomoči po Uredbi
o začasni shemi omejene pomoči ob finančni
in gospodarski krizi v kmetijstvu v letu 2009

Št.

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

SODNI SVET
5141.

Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi
kandidatur na vodstvena mesta

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih
(ZS‑UPB‑4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana
na 30. seji dne 2. 12. 2010 sprejel

SKLEP
Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstvena mesta:
– podpredsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije;
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– predsednika Okrajnega sodišča v Tolminu in
– predsednika Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah.
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti
življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni
strateški program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo
izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka 62. člena Zakona
o sodiščih. Predložitev šestletnega strateškega programa
dela sodišča ni obvezna za kandidate za podpredsednike
sodišč.
Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30‑ih dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, p.p. 675.
Podpredsednik Sodnega sveta RS
prof. dr. Miro Cerar l.r.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča,
da je Evropska komisija dne 22. novembra 2010 odobrila
shemo pomoči »Začasna shema omejene pomoči ob finančni
in gospodarski krizi v kmetijstvu v letu 2009« št. N 396/2010 z
veljavnostjo do 31. decembra 2010.
Št. 007-556/2010/8
Ljubljana, dne 7. decembra 2010
EVA 2010-2311-0218
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
5142.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin
na območju Slovenije za november 2010

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični
urad Republike Slovenije

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za november 2010
Cene življenjskih potrebščin so bile novembra 2010 v
primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,3%.
Št. 9621-249/2010/4
Ljubljana, dne 2. decembra 2010
EVA 2010-1522-0035
mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

Stran
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OBČINE
MORAVSKE TOPLICE

LJUBNO
5143. Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Ljubno za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 63/95, 73/95, 9/96,
39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 68/98, 74/98, 12/99, 36/99,
59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05,
100/05, 21/06, 14/07, 60/07, 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09,
14/10, 51/10 in 84/10), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02,
127/06, 14/07, 109/08, 49/09 in 38/10) in na podlagi 17. člena
Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) ter 71. člena
Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS, št. 39/07) je
Občinski svet Občine Ljubno na 1. redni seji dne 2. 12. 2010
sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Ljubno za leto 2010
1. člen
Spremeni se Priloga Odloka o proračunu Občine Ljubno
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 102/09), ki se določi v naslednjih zneskih:
»
A.
I
II
III
B.
IV
V
VI
C.
VII
VIII
IX
X
XI
XII

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV zneski v EUR
skupaj prihodki
3.250.527
skupaj odhodki
3.668.954
proračunski primankljaj (I – II)
–418.427
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
0
dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
0
prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev
0
RAČUN FINANCIRANJA
zadolževanje
0
odplačilo dolga
0
sprememba stanja na računu
(I + IV + VII – II – V – VIII)
–418.427
neto zadolževanje (VII – VIII)
0
neto financiranje (VI + VII‑VIII‑IX)
–418.427
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
(9009 sklad)
418.427
«

2. člen
Vsi ostali členi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto
2010 ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2010.
Št. 007-11/2010
Ljubno, dne 2. decembra 2010
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

5144.

Sklep o imenovanju podžupanov

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) in 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07,
uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/10) je župan Občine
Moravske Toplice dne 1. 12. 2010 sprejel

SKLEP
o imenovanju podžupanov
1. člen
Za podžupana Občine Moravske Toplice se imenujeta:
1. Geza Džuban, roj. 1943, stan. Dolga ulica 78, Moravske Toplice in
2. Tibor Vöröš, roj. 1983, stan. Središče 23.
2. člen
Podžupana bosta svojo funkcijo opravljala nepoklicno.
3. člen
Podžupana pomagata županu pri njegovem delu ter opravljata posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ju
župan pooblasti.
4. člen
V primeru odsotnosti ali zadržanosti župana ga nadomešča tisti podžupan, ki ga določi župan, kolikor tega ne stori
pa starejši izmed podžupanov. V času nadomeščanja opravlja
podžupan tekoče naloge iz prisojnosti župana in tiste naloge,
za katere ga župan pooblasti.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-00013/2010-1
Moravske Toplice, dne 1. decembra 2010
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

ROGATEC
5145.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Rogatec za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 106. člena
Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06 in
50/10) je Občinski svet Občine Rogatec na 2. redni seji dne
7. 12. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Rogatec za leto 2010
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2010 (Uradni list RS, št. 9/09,
15/10 in 38/10).
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2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki
po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin – kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

I.
70

71

72

73

74

II.
40

41

42

43

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

Znesek
v evrih
4.232.733,32
2.706.325,42
2.391.681,46
2.001.333,00
338.521,86
51.826,00
0,00
314.643,96
218.976,03
1.100,00
1.343,23
0,00
93.224,70
245.940,08
62.860,00
0,00
183.080,08
0,00
0,00
0,00
1.280.467,82
313.622,75
966.845,07
4.166.424,39
884.269,38
290.822,07
47.495,38
504.073,83
31.156,71
10.721,39
1.431.070,94
43.615,82
720.222,70
120.403,87
546.828,55
0,00
1.707.340,25
1.707.340,25
143.743,82
81.507,70
62.236,12
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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
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
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66.308,93

7.928,56
7.928,56
7.928,56
0,00
0,00
500,00
500,00

500,00

7.428,56
0,00
0,00
0,00
40.604,70
40.604,70
40.604,70
33.132,79
–40.604,70
–66.308,93
256.691,69

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele:
področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa
na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podskupin kontov (trimestnih kontov) in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani
Občine Rogatec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo investicijski projekti.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0008/2010
Rogatec, dne 7. decembra 2010
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

Stran

15622 /

Št.

100 / 10. 12. 2010
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STRAŽA
5146.

Odlok o rebalansu (I.) proračuna Občine Straža
za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, ZLS‑UPB2, 27/08 Odl. US:
U‑I‑21/07‑18, 76/08 – ZLS‑O, 100/08 Odl. US: U‑I‑427/06‑9,
79/09 – ZLS‑P in 51/10– ZLS‑R), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in
49/09) in 15. in 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list
RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na
2. seji dne 2. 12. 2010 sprejel

ODLOK
o rebalansu (I.) proračuna Občine Straža
za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Straža za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 103/09) se v celoti spremeni 2. člen, kakor sledi:
»2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

I.
70

71

72

73

74

78

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/
Konto/Podkonto
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredm. dolgor. sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij

v EUR
Proračun
leta 2010
4.256.680
3.466.713
2.483.091
2.097.992
301.382
83.717
0
983.622
230.217
3.920
4.160
1.500
743.825
281.547
0
0
281.547
0
0
0
508.420
508.420
0
0
0

II.
40

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso prorač.
uporabniki
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
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.‑V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

4.442.072
999.856
217.256
33.711
704.349
3.000
41.540
1.287.060
186.742
663.322
172.696
264.300
0
2.037.983
2.037.983
117.173
56.891
60.282
–185.392

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.500
33.500
33.500
–218.892
–33.500
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XI.
XII.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

Št.

361.389

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 41000-4/2009-9
Straža, dne 2. decembra 2010
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

Stran

15623

4. člen

185.392

Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen po
ekonomski klasifikaciji in posebni del, sestavljen po programski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov ter načrt
razvojnih programov v obdobju 2010–2013, so priloga k temu
odloku.«

100 / 10. 12. 2010 /
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki 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 realiziranega v enakem obdobju lani.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju
nastala plačila in druge finančne obveznosti vključijo v proračun
občine za leto 2011.
6. člen

ŠENTJUR
5147.

Sklep o začasnem financiranju Občine Šentjur
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 117. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju
(Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06, 26/07) je župan Občine
Šentjur dne 6. decembra 2010 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Šentjur
v obdobju januar–marec 2011

(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
le do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem
proračunskem letu. Prav tako se lahko občina v obdobju začasnega financiranja likvidnostno zadolži.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa od 1. januarja 2011 do
uveljavitve poračuna Občine Šentjur za leto 2011, oziroma do
31. marca 2011.
Št. 410-0009/2010(220)
Šentjur, dne 6. decembra 2010
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Šentjur (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do sprejetja proračuna Občine Šentjur za leto 2011 oziroma
najkasneje do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
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, 110/02 – ZDT‑B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN) in Odlokom o proračunu Občine Šentjur za leto 2010 (Uradni list RS, št. 24/09; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
3. člen
(struktura in višina proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi
prejemki, ter odhodki in drugi izdatki določijo v višini porabljenih sredstev v enakem obdobju lani, torej od 1. januarja do
31. marca lanskega leta.
Namenski prejemki in izdatki opredeljeni v 43. členu ZJF
oziroma v odloku o proračunu se v obdobju začasnega financiranja lahko povečajo ali zmanjšajo.

5148.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi Občinskega
podrobnega prostorskega načrta
za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur
in zadrževalnik visokih voda Črnolica

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP) in 37. člena Statuta Občine Šentjur
pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06, 26/07) župan
Občine Šentjur s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in
zadrževalnik visokih voda Črnolica
1. člen
Občina Šentjur naznanja javno razgrnitev dopolnjenega
osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda
Črnolica (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelalo podjetje
RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal, v decembru
2010 pod št. proj. 4/10.

Stran

15624 /

Št.

100 / 10. 12. 2010

2. člen
Gradivo iz prvega člena bo javno razgrnjeno od 7. 1. 2011
do vključno 7. 2. 2011, v prostorih Občine Šentjur, Mestni trg
10, 3230 Šentjur (v času uradnih ur občinske uprave) in na
spletni strani http://www.sentjur.si.
3. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo organizirana v sredo, 26. 1. 2011 v veliki sejni sobi Občine Šentjur,
Mestni trg 10, Šentjur, (pritličje levo) ob 15. uri.
4. člen
Območje OPPN zajema naslednje parcele oziroma dele
parcel:
– v katastrski občini Bezovje nepremičnine parc. št. 400/0,
407/0, 410/4, 552/1, 552/2, 552/3, 563/0, 570/1, 570/2, 572/0,
573/0, 605/1, 605/3, 605/5, 605/6, 606/0, 607/0, 608/1, 608/2,
609/1, 609/2, 610/1, 610/2, 611/0, 612/1, 612/2, 612/3, 612/4,
613/1, 613/2, 817/3, 822/1, 822/2, 822/3, 822/6, 827/1, 827/3,
962/2, 964/1, 964/2, 964/3, 964/5, 964/6, 970/0, 1020/3, 1020/6,
1022/1, 1024/0, 1028/1, 1028/2, 1028/3, 1028/4, 1030/5,
– v katastrski občini Tratna nepremičnine parc. št. 3/0,
4/3, 4/11, 14/0, 254/0, 491/4, 492/3, 506/0, 507/0, 512/2, 515/2,
515/3, 516/1, 517/1, 519/0, 528/0, 529/0, 532/0, 533/0, 534/1,
534/2, 535/0, 614, 618/1, 619/0, 621/0, 773/4, 1463/2, 1463/5,
1463/6, 1467/3, 1467/7, 1468/3, 1468/5, 1478/2, 1486/4,
1500/4, 1501/0, 1502/0, 1503/0, 1504/0, 1505/0, 1506/0, 1507/0,
1508/0, 1509/0, 1510/0, 1511/0, 1512/0, 1513/0, 1514/0, 1515/0,
1516/0, 1517/1, 1517/2, 1518/0, 1522/0, 1523/0, 1525/0, 1526/0,
1527/0, 1528/0, 1529/0, 1530/0, 1531/0, 1532/0, 1533/1, 1533/2,
1534/0, 1535/0, 1536/0, 1537/0, 1538/0, 1539/0, 1540/0, 1541/0,
1542/0, 1543/0, 1544/0, 1545/0, 1546/0, 1547/0, 1548/0, 1549/0,
1550/0, 1551/0, 1552/0, 1553/0, 1554/0, 1600/0, 1601/0, 1603/0,
1604/0, 1605/0, 1606/0, 1607/0, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612,
1613, 1614/0, 1615/0, 1619/0, 1621/0, 1622/0, 1623/0, 1624/0,
1626/0, 1627/1, 1627/2, 1627/3, 1627/4, 1630/0, 1631/0, 1632,
1633/0, 1634, 1635/0, 1636/2, 1636/4, 1636/5, 1637/0, 1639/0,
1640/0, 1641/0, 1642/0, 1643/0, 1644/1, 1644/2, 1645/1, 1645/2,
1645/3, 1646/0, 1647/0, 1649/0, 1650/0, 1651/0, 1652/0, 1653/0,
1654/0, 1655/0, 1656/0, 1659/0, 1660/0, 1722/0,
– v katastrski občini Vodule nepremičnine parc. št. 798/1,
800/3, 805/0, 806/1, 860/0,
– v katastrski občini Zagaj nepremičnine parc. št. 955/0,
956/1, 957/1, 957/2, 958/1, 959/1, 959/2, 959/3, 960/1, 960/2,
966/1, 966/5, 973/1, 973/2, 975/0, 977/2, 979/2, 980/1, 981/0,
1026/0, 1027/0, 1191/1, 1191/4,
– v katastrski občini Grobelno nepremičnine parc. št. 103/0,
115/0, 116/0, 117/0, 118/0, 123/0, 1282/1, 1323/0,
– v katastrski občini Kameno nepremičnine parc. št. 4/0,
5/0, 6/1, 22/2, 24/8, 25/0, 26/1, 26/2, 27/1, 27/2, 29/0, 30/0,
33/0, 35/0, 36/0, 37/1, 37/2, 41/0, 42/0, 43/1, 49/0, 51/1, 52/2,
53/1, 53/2, 55/1, 55/2, 115/0, 116/0, 118/1, 118/2, 119/1, 119/2,
122/0, 125/1, 125/3, 126/0, 127/0, 128/0, 131/0, 132/0,135/0,
136/0, 423/0, 431/0, 434/0, 436/1, 437/0, 438/1, 438/2, 439/1,
439/2, 439/4, 480/2, 481/0, 482/0, 488/2, 490/3, 490/5, 490/7,
528/0, 530/0, 532/3, 527/1, 527/2, 527/3, 529/0, 532/2, 536/1,
547/0, 548/0, 549/0, 550/0, 551/0, 552/0, 554/0, 556/0, 559/0,
560/1, 560/2, 561/0, 564/0, 618/1, 620/1, 660/0, 661/1, 662/1,
666/4, 666/10, 668/0,
– v katastrski občini Marija Dobje nepremičnine
parc. št. 998/4, 1014/18, 1150/1, 1150/6, 1150/8, 1150/9,
1150/10, 1151/5, 1151/6, 1495/1, 1495/4, 1495/5, 1495/6,
1496/10, 1518/0, 1521/0, 1526/0, 1529/0, 1533/0,
– v katastrski občini Primož nepremičnine parc. št. 747/0,
748/0, 1626/0, 1627/1, 1630/0, 1632/0, 1667/0, 1668/0, 1669/0,
1675/0, 1683/0, 1684/0.
5. člen
V času javne razgrnitve OPPN ima zainteresirana javnost
pravico dajati pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku OPPN. Pripombe in predlogi se lahko do
vključno 7. 2. 2011 podajo pisno na mestu javne razgrnitve,
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lahko se pošljejo na naslov Občine Šentjur, Oddelek za prostorsko načrtovanje in varstvo okolja, Mestni trg 10, Šentjur, s
pripisom »Pripombe na javno razgrnitev OPPN za navezovalno
cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Voglajne«
oziroma na elektronski naslov: obcina.sentjur@sentjur.si ali pa
ustno na zapisnik v okviru javne obravnave.
Župan Občine Šentjur bo po končani javni razgrnitvi zavzel
stališča do pripomb in predlogov. Stališča do pripomb in predlogov bodo objavljena na spletni strani http://www.sentjur.si.
Z objavo tega naznanila se razveljavi javno naznanilo, s
katerim se je obvestilo javnost o javni razgrnitvi Občinskega
prostorskega načrta za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in
zadrževalnik visokih voda Črnolica (Uradni list RS, št. 94/10).
Št. 350-27/2007-211
Šentjur, dne 7. decembra 2010
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

ŠMARTNO PRI LITIJI
5149.

Obvezna razlaga Odloka o sprejetju
prostorskih ureditvenih pogojev za območje
Litije in Šmartna – za območje Občine Šmartno
pri Litiji

Na podlagi 29. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04 – popravek) in
136. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmartno pri
Litiji (Uradni list RS, št. 71/03) je Občinski svet Občine Šmartno
pri Litiji na 3. redni seji, ki je bila 2. 12. 2010, sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Litije in Šmartna –
za območje Občine Šmartno pri Litiji
I.
Obvezna razlaga se podaja k tretji točki 10. člena Odloka
o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije
in Šmartna – za območje Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list
SRS, št. 22/88, 29/91 in Uradni list RS, št. 89/02, 7/04, 44/04,
44/05, 89/09).
II.
Določila tretje točke 10. člena Odloka, ki se glasi: »3. dovoljena je gradnja in vzdrževanje, prizidave in nadzidave obstoječih
objektov, ter gradnja nadomestnih objektov, kolikor ne bodo
ovirale kasnejšega načrtovanja posegov v prostor«, se razlaga
tako, da gradnja oziroma postavitev zabojnikov (kontejnerjev)
zbirnega centra, sortirnice in ureditev zemljišča ter ureditev predelovalnega centra gradbenih odpadkov ne ovira načrtovanih
posegov v prostor in se načrtovane ureditve lahko izvajajo na
podlagi Odloka o prostorsko ureditvenih pogojev za območje
Litije in Šmartna – za območje Občine Šmartno pri Litiji.
III.
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 352-8/2004
Šmartno pri Litiji, dne 2. decembra 2010
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.
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VLADA
5150.

Uredba o spremembah Uredbe o ravnanju
z odpadno električno in elektronsko opremo

Na podlagi drugega odstavka 19. člena in petega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl.
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO‑1A, 70/08 in 108/09) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o ravnanju z odpadno
električno in elektronsko opremo
1. člen
V Uredbi o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Uradni list RS, št. 107/06) se v prvem odstavku
1. člena besedilo »z vsemi spremembami« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjeno z Direktivo Evropskega parlamenta
in Sveta 2008/112/ES z dne 16. decembra 2008 o spremembi
direktiv Sveta 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES in direktiv
2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1272/2008
o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi
(UL L št. 345 z dne 23. 12. 2008, str. 68)«.
2. člen
V 3. členu se 11. točka spremeni tako, da se glasi:
»11. nevarna snov ali zmes pomeni vsako snov ali zmes,
ki izpolnjuje kriterije za katerega koli od naslednjih razredov
ali kategorij nevarnosti iz Priloge I Uredbe (ES) št. 1272/2008
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008
o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o
spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES
ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne
31. 12. 2008, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 790/2009 z dne 10. avgusta 2009 o spremembi
Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta
o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnem in znanstvenem napredku
(UL L št. 235 z dne 5. 9. 2009, str. 1), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1272/2008/ES):
a) razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrsti A in
B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 in 2, 2.14 kategoriji 1 in 2,
2.15 vrste A do F,
b) razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na
spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (učinki, ki niso
narkotični učinki), 3.9 in 3.10,
c) razred nevarnosti 4.1,
d) razred nevarnosti 5.1;«.
3. člen
V 1. točki Priloge 3 se trinajsta alinea spremeni tako, da
se glasi:
»– sestavni deli, ki vsebujejo refraktorska keramična vlakna, kot je določeno v 3. delu Priloge VI Uredbe
1272/2008/ES,«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ne glede na določbo 2. člena te uredbe do 31. maja
2015 nevarna snov ali zmes pomeni tudi vsako snov ali zmes,
ki jo je treba obravnavati kot nevarno v skladu z Direktivo
1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja
1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic
v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih
pripravkov (UL L št. 200 z dne 30. 7. 1999, str. 1).

Št.

100 / 10. 12. 2010 /

Stran

15625

5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-58/2010
Ljubljana, dne 9. decembra 2010
EVA 2010-2511-0109
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

5151.

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora na podlagi Programa priprave
državnega lokacijskega načrta za preložitev
glavne ceste G2-108 ob naselju Zgornji Log
pri Litiji

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK‑1,
33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO‑1C in 80/10 – ZUPUDPP) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora
na podlagi Programa priprave državnega
lokacijskega načrta za preložitev glavne ceste
G2-108 ob naselju Zgornji Log pri Litiji
1. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi
Programa priprave državnega lokacijskega načrta za preložitev
glavne ceste G2‑108 ob naselju Zgornji Log pri Litiji (Uradni list
RS, št. 26/06).
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-49/2010
Ljubljana, dne 9. decembra 2010
EVA 2010-2511-0124
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

POPRAVKI
5152.

Popravek Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za del območja urejanja
MS 8/5 Zgornji Kašelj

Popravek
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 92/10 dne 19. 11. 2010, se besedilo »k. o.
Zgornji Kašelj« v celotnem besedilu odloka popravi tako, da se
pravilno glasi »k. o. Kašelj«.
Št. 3521-24/2004-71
Ljubljana, dne 7. decembra 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
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