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DRŽAVNI ZBOR
1014.

Odlok o spremembah Odloka o okviru
za pripravo proračunov sektorja država
za obdobje od 2020 do 2022 (OdPSD20–22-A)

Državni zbor je na podlagi prvega odstavka 13. člena
Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15) in tretjega
odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13,
38/17 in 46/20) na seji 11. maja 2020 sprejel

KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/20-16/10
Ljubljana, dne 11. maja 2020
EPA 1127-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

ODLOK
o spremembah Odloka o okviru za pripravo
proračunov sektorja država za obdobje od 2020
do 2022 (OdPSD20–22-A)
1. člen
V Odloku o okviru za pripravo proračunov sektorja država
za obdobje od 2020 do 2022 (Uradni list RS, št. 26/19) se v
2. členu ciljni saldo sektorja država za leto 2020 spremeni tako,
da se odstotek »+1« nadomesti z odstotkom »–8,1«, najvišji
obseg izdatkov sektorja država za leto 2020 pa se spremeni
tako, da se znesek »21.480« nadomesti z zneskom »23.630«.
2. člen
V 3. členu se ciljni saldo za državni proračun za leto 2020
spremeni tako, da se odstotek »+0,8« nadomesti z odstotkom
»–8,1«, najvišji obseg izdatkov za državni proračun za leto
2020 pa se spremeni tako, da se znesek »10.450« nadomesti
z zneskom »12.525«.
3. člen
V 4. členu se najvišji obseg izdatkov za občine za leto
2020 spremeni tako, da se znesek »2.320« nadomesti z zneskom »2.340«.
4. člen
V 5. členu se najvišji obseg izdatkov za pokojninsko
blagajno za leto 2020 spremeni tako, da se znesek »5.845«
nadomesti z zneskom »5.930«.

Leto XXX

MINISTRSTVA
1015.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih
zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger
na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti

Na podlagi drugega odstavka 3.b člena Zakona o igrah na
srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo,
108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B) minister za finance
izdaja

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o tehničnih zahtevah
za igralne naprave za izvajanje iger na srečo
in postopku ugotavljanja skladnosti
1. člen
V Pravilniku o tehničnih zahtevah za igralne naprave za
izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti
(Uradni list RS, št. 59/08, 88/09, 37/11, 38/14 in 32/15) se v
50. členu v tretjem odstavku besedilo »31. maja 2020.« nadomesti z besedilom »31. maja 2025.«.
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KONČNA DOLOČBA

stavka 12. člena, dvanajstega odstavka 22. člena in drugega
odstavka 26. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih
rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo,
41/09, 32/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) ter tretjega odstavka 12. člena, 50. člena in drugega odstavka 95. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07
– uradno prečiščeno besedilo, 36/10 40/14 – ZIN-B in 21/18 –
ZNOrg) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-71/2020
Ljubljana, dne 8. maja 2020
EVA 2020-1611-0018
Mag. Andrej Šircelj
minister
za finance

1016.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvi
Pravilnika o portalu eRevizija za izmenjavo
informacij in dokumentov v predrevizijskem,
revizijskem in pritožbenem postopku

Na podlagi devetega odstavka 13.a člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS,
št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in
72/19) minister za javno upravo izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika
o portalu eRevizija za izmenjavo informacij
in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem
in pritožbenem postopku
1. člen
V Pravilniku o portalu eRevizija za izmenjavo informacij
in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem
postopku (Uradni list RS, št. 32/19) se v 3. členu peti odstavek
črta, dosedanji šesti odstavek pa postane peti odstavek.
Sedmi odstavek se črta.
Dosedanji osmi odstavek postane šesti odstavek.
2. člen
V 6. členu se v drugem odstavku za enaindvajseto alinejo,
na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, doda nova
dvaindvajseta alineja, ki se glasi:
»–»Državna revizijska komisija je objavila popravek.«.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-933/2019/17
Ljubljana, dne 5. maja 2020
EVA 2020-3130-0003
Boštjan Koritnik
minister
za javno upravo

1017.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o trženju
razmnoževalnega materiala in sadik hmelja

Na podlagi 4.a člena, osmega, devetega in enajstega
odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, šestega od-

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o trženju
razmnoževalnega materiala in sadik hmelja
1. člen
V Pravilniku o trženju razmnoževalnega materiala in sadik
hmelja (Uradni list RS, št. 45/13 in 24/15) se v 1. členu v prvem
odstavku besedilo »in certificiranih sadik B in uradne preglede
standardnih sadik hmelja« črta.

črta.

2. člen
V 2. členu se v 3. točki besedilo »ali podzemni deli stebla«

4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. enota pridelave razmnoževalnega materiala ali sadik
hmelja (v nadaljnjem besedilu: enota pridelave) je senčnica,
mrežnik, rastlinjak ali drug zavarovan prostor, ki je namenjen za
pridelavo razmnoževalnega materiala ali sadik hmelja. Enota
pridelave je lahko cel GERK ali del GERK-a;«.
3. člen
V 3. členu se na koncu 3. točke podpičje nadomesti s
piko, 4. in 5. točka pa se črtata.
4. člen
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Razmnoževalni material in sadike hmelja se lahko
tržijo, če:
– je sorta vpisana v sortno listo v skladu s predpisom, ki
ureja vpis sorte v sortno listo in vodenje sortne liste, in
– so bili v skladu s tem pravilnikom uradno potrjeni kot
izvorne ali osnovne matične rastline ali kot certificirane sadike
A ter označeni z uradno etiketo na način, kot je določeno v 7. in
8. členu tega pravilnika.«.
5. člen
V 6. členu se v prvem odstavku v tretji alineji črta besedilo
»za matično hmeljišče se navede tudi oznaka enote hmeljišča
v obdelavi, ki se vodi v evidenci GERK v skladu s predpisom,
ki ureja register kmetijskih gospodarstev;«.
V četrti alineji se črta besedilo »v prijavi matičnega hmeljišča se poleg števila matičnih rastlin navedejo tudi številčne
oznake vrst, v katerih so posajene matične rastline, ki jih prijavlja v uradno potrditev;«.
6. člen
V 7. členu se v prvem odstavku v osmi alineji črta besedilo
»pri certificiranih sadikah B in standardnih sadikah se navede
tudi, ali so enovenčne ali dvovenčne,«.
V drugem odstavku se za besedilom »bele barve« vejica
nadomesti z besedo »in« ter črta besedilo »in za certificirane
sadike 'B' rdeče barve«.
V tretjem odstavku se v prvi alineji črta besedilo »ali v
primeru matičnega hmeljišča površino matičnega hmeljišča,
število matičnih rastlin«.
7. člen
V 8. členu se v drugem odstavku črta besedilo »in certificirane sadike B«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Uradni nadzor nad označevanjem iz prejšnjega odstavka izvede organ za potrjevanje pri vseh dobaviteljih certificiranih sadik A najmanj enkrat v času označevanja.«.
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8. člen
V 11. členu se v tretjem odstavku v prvi in drugi alineji črta
besedilo »na enoti hmeljišča v obdelavi ali«.
V šestem odstavku se za besedilom »10. člena« vejica
nadomesti z besedo »in« ter črta besedilo », drugim odstavkom
15. člena ali drugim odstavkom 17. člena«.
9. člen
15., 16., 17., 18. in 20. člen se črtajo.
10. člen
V Prilogi 2 se naslov »Pogoji in zahteve za pridelavo certificiranih sadik A, certificiranih sadik B v certificiranem matičnem
hmeljišču in standardnih sadik v standardnem matičnem hmeljišču« nadomesti z naslovom »Pogoji in zahteve za pridelavo
certificiranih sadik A«.
2. točka se črta.
11. člen
V Prilogi 5 se črta točka B).
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika se lahko sadike
hmelja, pridelane v matičnih hmeljiščih, ki so bila v skladu s
15. členom Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala
in sadik hmelja (Uradni list RS, št. 45/13 in 24/15) v letu 2019
uradno potrjena kot certificirana matična hmeljišča, najpozneje do 1. junija 2020 uradno potrdijo in tržijo kot certificirane
sadike B v skladu z določbami Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (Uradni list RS, št. 45/13
in 24/15).
Ne glede na določbe tega pravilnika se lahko sadike
hmelja, pridelane v matičnih hmeljiščih, za katere je bilo do
uveljavitve tega pravilnika v skladu s 17. členom Pravilnika o
trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (Uradni list
RS, št. 45/13 in 24/15) ugotovljeno, da izpolnjujejo zahteve za
standardna matična hmeljišča, najpozneje do 1. junija 2020
tržijo kot standardne sadike v skladu z določbami Pravilnika o
trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (Uradni list
RS, št. 45/13 in 24/15).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-30/2020
Ljubljana, dne 6. maja 2020
EVA 2020-2330-0042
Dr. Aleksandra Pivec
ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1018.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o trženju razmnoževalnega
materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih
za pridelavo sadja

Na podlagi petega odstavka 3. člena, 4.a člena, osmega odstavka 10. člena, šestega odstavka 12. člena, tretjega
odstavka 14.a člena, desetega odstavka 20. člena, dvanajstega odstavka 22. člena in drugega odstavka 26. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS,
št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12, 90/12
– ZdZPVHVVR in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano izdaja
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PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o trženju razmnoževalnega materiala in sadik
sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja
1. člen
V Pravilniku o trženju razmnoževalnega materiala in sadik
sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Uradni list RS,
št. 67/16 in 18/20) se v 3. členu v 21. točki besedilo »in je naveden v prilogi I, prilogi II ali prilogi III Direktive 2014/98/EU« črta.
Za 21. točko se doda nova 22. točka, ki se glasi:
»22. nadzorovani nekarantenski škodljivi organizem je
škodljivi organizem, ki je naveden v prilogi I, prilogi II ali prilogi
III Direktive 2014/98/EU;«.
Dosedanji 22. in 23. točka postaneta 23. in 24. točka.
2. člen
V 5. členu se v drugem odstavku besedilo »zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 298/2008 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1829/2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L št. 97 z dne 9. 4.
2008, str. 64)« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjeno
z Uredbo (EU) 2019/1381 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 20. junija 2019 o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah uredb (ES)
št. 178/2002, (ES) št. 1829/2003, (ES) št. 1831/2003, (ES)
št. 2065/2003, (ES) št. 1935/2004, (ES) št. 1331/2008, (ES)
št. 1107/2009, (EU) 2015/2283 in Direktive 2001/18/ES (UL L
št. 231 z dne 6. 9. 2019, str. 1)«.
3. člen
V 14. členu se v drugem odstavku za besedo »prisotnosti« doda besedilo »nadzorovanih nekarantenskih«.
V tretjem odstavku se za besedo »brez« doda besedilo
»nadzorovanih nekarantenskih«.
V četrtem odstavku se besedilo »viruse, viroide in virusom podobne škodljive organizme« nadomesti z besedilom
»prisotnost virusov, viroidov in bolezni, podobnih virusnim« in
besedilo »virusom podobnih škodljivih organizmov« nadomesti
z besedilom »bolezni, podobnih virusnim«.
V šestem odstavku se za besedilom »katerega od« doda
besedilo »nadzorovanih nekarantenskih«.
V osmem odstavku se besedilo »viruse, viroide in virusom
podobne škodljive organizme« nadomesti z besedilom »prisotnost virusov, viroidov in bolezni, podobnih virusnim«.
4. člen
V 16. členu se v prvem odstavku v drugi alineji beseda
»tistih« nadomesti z besedilom »nadzorovanih nekarantenskih
škodljivih organizmov«.
V tretjem odstavku se besedilo »ni okužen s« nadomesti
z besedilom »ni okužen z nadzorovanimi nekarantenskimi« in
besedilo »na škodljive organizme« nadomesti z besedilom »na
prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov«.
5. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
(zahteve glede zdravstvenega stanja izvornega materiala)
(1) Z vizualnimi pregledi izvornega materiala, ki se opravijo v objektih med rastjo ter v partijah pred trženjem, mora biti
ugotovljeno, da:
– je brez znakov prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih
škodljivih organizmov, navedenih za posamezni rod ali vrsto
sadnih rastlin v prilogi I in prilogi II Direktive 2014/98/EU, in
– so izpolnjene zahteve, ki so pri posameznem rodu ali
vrsti sadnih rastlin določene za kategorijo izvorni material v
prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
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(2) S testiranjem odvzetih vzorcev, ki se izvede v skladu z
zahtevami, določenimi v prilogi 3 tega pravilnika za kategorijo
izvorni material, mora biti ugotovljeno, da je izvorni material
brez nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, navedenih za posamezni rod ali vrsto sadnih rastlin v prilogi II
Direktive 2014/98/ES.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se vzorčenja in testiranja izvornega materiala opravijo tudi, če se pojavi
sum na prisotnost katerega od nadzorovanih nekarantenskih
škodljivih organizmov, navedenih za posamezni rod ali vrsto
sadnih rastlin v prilogi I Direktive 2014/98/EU.
(4) Ukrepi, ki se izvedejo za zagotovitev skladnosti izvornega materiala z zahtevami iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, so za posamezni rod ali vrsto sadnih rastlin
določeni v prilogi 3 tega pravilnika.
(5) Zaradi omejitve prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, ki so navedeni pri posameznem
rodu ali vrsti sadnih rastlin v prilogi 3 tega pravilnika, mora biti
izvorni material pridelan v skladu z zahtevami, ki so v prilogi 3
tega pravilnika določene za enoto pridelave, mesto pridelave
ali območje pridelave izvornega materiala.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za izvorni material, ki se vzdržuje in hrani z zamrzovanjem.«.
6. člen
V 22. členu se v prvem odstavku beseda »tistih« nadomesti z besedilom »nadzorovanih nekarantenskih škodljivih
organizmov«.
7. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
(zahteve glede zdravstvenega stanja osnovnega
in certificiranega materiala)
(1) Z vizualnimi pregledi osnovnega in certificiranega materiala, ki se opravijo v objektih in nasadih ter v partijah mora
biti ugotovljeno, da:
– je brez znakov prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih
škodljivih organizmov, navedenih za posamezni rod ali vrsto
sadnih rastlin v prilogi I ali prilogi II Direktive 2014/98/EU, in
– so izpolnjene zahteve, ki so pri posameznem rodu ali
vrsti sadnih rastlin določene za kategorijo osnovni ali certificiran
material v prilogi 3 tega pravilnika.
(2) S testiranjem odvzetih vzorcev, ki se izvede v skladu z
zahtevami, določenimi v prilogi 3 tega pravilnika za kategorijo
osnovni ali certificiran material, mora biti ugotovljeno, da je
osnovni ali certificiran material brez nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, navedenih pri posameznem rodu ali
vrsti sadnih rastlin v prilogi II Direktive 2014/98/ES.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se vzorčenja in testiranja osnovnega in certificiranega materiala opravijo tudi, če se pojavi sum na prisotnost katerega od nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, navedenih
za posamezni rod ali vrsto sadnih rastlin v prilogi I Direktive
2014/98/ES.
(4) Zaradi omejitve prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, ki so navedeni pri posameznem
rodu ali vrsti sadnih rastlin v prilogi 3 tega pravilnika, morata biti
osnovni in certificiran material pridelana v skladu z zahtevami,
ki so v prilogi 3 tega pravilnika določene za enoto pridelave,
mesto pridelave ali območje pridelave osnovnega ali certificiranega materiala.
(5) Določbe tega člena se ne uporabljajo za osnovni in
certificiran material, ki se vzdržuje in hrani z zamrzovanjem.«.
8. člen
V 27. členu se v prvem odstavku besedilo »okužena s«
nadomesti z besedilom »okužena z nadzorovanimi nekarantenskimi«.
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Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vzorčenja in testiranja zemlje ali substrata na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz
priloge III Direktive 2014/98/EU se opravijo tudi, če se pojavi
sum na prisotnost teh škodljivih organizmov.«.
V četrtem odstavku se v prvi alineji za besedo »gostiteljice« doda besedilo »nadzorovanih nekarantenskih«.
V drugi alineji se za besedo »prisotni« doda besedilo
»nadzorovani nekarantenski«.
9. člen
V 29. členu se v tretjem odstavku besedilo »viruse, viroide, virusom podobne bolezni in fitoplazme« nadomesti z besedilom »prisotnost virusov, viroidov, bolezni, podobnih virusnim,
in fitoplazem«.
Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
10. člen
V 30. členu se v prvem odstavku za številko »32/12«
beseda »in« nadomesti z vejico ter za besedilom »90/12 –
ZdZPVHVVR« doda besedilo »in 22/18«.
V tretjem odstavku se v tretji alineji za besedo »prisotnost« doda besedilo »nadzorovanih nekarantenskih«, v četrti
alineji pa se za besedo »prisotnost« doda besedilo »nadzorovanih nekarantenskih«.
V petem odstavku se za besedo »prisotnost« doda besedilo »nadzorovanih nekarantenskih«.
V devetem odstavku se za besedo »prisotnost« doda
besedilo »nadzorovanih nekarantenskih«.
11. člen
V 31. členu se v drugem odstavku za besedo »prisotnost«
doda besedilo »nadzorovanih nekarantenskih«.
12. člen
V 32. členu se v tretjem odstavku v drugi alineji za besedo
»prisotnost« doda besedilo »nadzorovanih nekarantenskih«.
13. člen
V 33. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Organ za potrjevanja izda uradne etikete v skladu z
2. točko priloge 2 tega pravilnika. Zaradi zagotavljanja sledljivosti razmnoževalnega materiala in sadik ter lažjega nadzora
dobaviteljev, ki v skladu s tretjim odstavkom 34. člena tega
pravilnika sami označujejo razmnoževalni material in sadike,
uradne etikete označi z zaporednimi serijskimi številkami.«.
14. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»39. člen
(zahteve glede zdravstvenega stanja CAC materiala)
(1) Z vizualnimi pregledi CAC materiala v objektih in
nasadih ter v partijah mora biti ugotovljeno, da je brez nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, navedenih za
posamezni rod ali vrsto sadnih rastlin v prilogi I ali prilogi II Direktive 2014/98/EU, razen če ni drugače določeno v posebnih
zahtevah glede zdravja razmnoževalnega materiala in sadik iz
priloge 3 tega pravilnika.
(2) Zaradi omejitve prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, ki so navedeni pri posameznem
rodu ali vrsti sadnih rastlin v prilogi 3 tega pravilnika, mora biti
CAC material pridelan v skladu z zahtevami, ki so v prilogi 3
tega pravilnika določene za enoto pridelave, mesto pridelave
ali območje pridelave CAC materiala.
(3) Dobavitelj opravi vzorčenje in testiranje izvora CAC
materiala in CAC materiala na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge II Direktive
2014/98/EU v skladu z zahtevami, ki so v prilogi 3 tega pravilnika pri posameznem rodu ali vrsti sadnih rastlin določene
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za kategorijo CAC material. Dobavitelj opravi vzorčenje in
testiranje izvora CAC materiala in CAC materiala tudi v primeru
suma na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih
organizmov iz priloge I Direktive 2014/98/EU.
(4) Za zagotovitev skladnosti CAC materiala z zahtevami
iz tega člena izvede dobavitelj ukrepe, ki so v prilogi 3 tega
pravilnika pri posameznem rodu ali vrsti sadnih rastlin določeni
za kategorijo CAC material.
(5) CAC material se lahko da na trg le, če dobavitelj pri
vizualnem pregledu posamezne partije CAC materiala pred
trženjem ugotovi, da CAC material ne kaže znakov ali simptomov nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz
priloge I in priloge II Direktive 2014/98/EU.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za CAC material,
ki se shranjuje z zamrzovanjem.«.
15. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot Priloga
sestavni del tega pravilnika.
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vilnikom o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih
rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Uradni list RS, št. 67/16
in 18/20), se šteje, da izpolnjujejo zahteve za uradno potrjen
razmnoževalni material in sadike po tem pravilniku.
(2) Postopki uradne potrditve razmnoževalnega materiala
in sadik, ki so se začeli na podlagi Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Uradni list RS, št. 67/16 in 18/20), se dokončajo
v skladu s tem pravilnikom.
(3) Za razmnoževalni material in sadike, ki ob uveljavitvi tega pravilnika izpolnjujejo zahteve za trženje, predpisane s Pravilnikom o trženju razmnoževalnega materiala in
sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Uradni
list RS, št. 67/16 in 18/20) za kategorijo CAC material, se
šteje, da izpolnjujejo zahteve za trženje CAC materiala po
tem pravilniku.
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. junija 2020.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
(prehodna določba)
(1) Za razmnoževalni material in sadike, ki ob uveljavitvi
tega pravilnika izpolnjujejo zahteve za trženje uradno potrjenega razmnoževalnega materiala ali sadik, določene s Pra-

Št. 007-58/2020
Ljubljana, dne 6. maja 2020
EVA 2020-2330-0052
Dr. Aleksandra Pivec
ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA
»PRILOGA 3
Posebne zahteve glede zdravja razmnoževalnega materiala in sadik ter ukrepi za
zagotovitev skladnosti s temi zahtevami, po rodovih ali vrstah sadnih rastlin in po
kategorijah
1.

Castanea sativa Mill.

1.1

Vizualni pregledi

Vse kategorije:
Vizualni pregledi se opravijo enkrat letno.
1.2

Vzorčenje in testiranje

Vse kategorije:
Vzorčenje in testiranje se opravita v primeru suma na prisotnost nadzorovanih
nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge I Direktive 2014/98/EU.
1.3

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

Kategorija osnovni material:
─ razmnoževalni material in sadike se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so
prosta Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, ali
─ na razmnoževalnem materialu in sadikah na enoti pridelave od začetka zadnje popolne
rastne dobe niso bili opaženi simptomi Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.
Kategoriji certificiran material in CAC material:
─ razmnoževalni material in sadike se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so
prosta Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, ali
─ na razmnoževalnem materialu in sadikah na enoti pridelave od začetka zadnje popolne
rastne dobe niso bili opaženi simptomi Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ali
─ razmnoževalni material in sadike, ki so kazali simptome Cryphonectria parasitica (Murrill)
Barr, so bili izruvani; preostali razmnoževalni material in sadike so se po odkritju
simptomov pregledovali vsakih sedem dni, na enoti pridelave pa v obdobju najmanj treh
tednov pred odpremo niso bili opaženi nobeni simptomi.
2.

Citrus L., Fortunella Swingle in Poncirus Raf.

2.1

Vizualni pregledi

Kategorija izvorni material:
Vizualni pregledi se opravijo dvakrat letno.
Kategoriji osnovni material in certificiran material:
Dvakrat letno se opravijo vizualni pregledi na:
─ Citrus tristeza virus (unijski izolati),
─ Spiroplasma citri Saglio et al. in
─ Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley.
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Na ostale nadzorovane nekarantenske škodljive organizme iz priloge I in priloge II Direktive
2014/98/EU se vizualni pregledi opravijo enkrat letno.
Kategorija CAC material:
Vizualni pregledi se opravijo enkrat letno.
2.2

Vzorčenje in testiranje

Kategorija izvorni material:
Vsaka izvorna matična rastlina se vzorči in testira:
─ vsako leto na prisotnost Spiroplasma citri Saglio et al.,
─ vsaka tri leta na prisotnost Citrus tristeza virusa (unijski izolati); prvo vzorčenje in
testiranje se opravita tri leta po sprejetju rastline kot izvorne matične rastline,
─ vsakih šest let na prisotnost ostalih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov
iz priloge II Direktive 2014/98/EU; prvo vzorčenje in testiranje se opravita šest let po
sprejetju rastline kot izvorne matične rastline.
Vzorčenje in testiranje vsake izvorne matične rastline se opravita tudi v primeru suma na
prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge I Direktive
2014/98/EU.
Kategorija osnovni material:
Osnovne matične rastline, ki se vzdržujejo v objektih, zaščitenih pred žuželkami:
─ vsaka osnovna matična rastlina se vsaka tri leta vzorči in testira na prisotnost Citrus
tristeza virusa (unijski izolati),
─ reprezentativni delež osnovnih matičnih rastlin se vsaka tri leta vzorči in testira na
prisotnost Spiroplasma citri Saglio et al..
Osnovne matične rastline, ki se ne vzdržujejo v objektih, zaščitenih pred žuželkami:
─ reprezentativni delež osnovnih matičnih rastlin se vsako leto vzorči in testira na
prisotnost Citrus tristeza virusa (unijski izolati) in Spiroplasma citri Saglio et al., in sicer
tako, da se vse matične rastline testirajo v intervalu dveh let; če se s testiranjem potrdi
prisotnost Citrus tristeza virusa (unijski izolati), se opravita vzorčenje in testiranje vseh
osnovnih matičnih rastlin,
─ reprezentativni delež osnovnih matičnih rastlin se na podlagi ocene tveganja za okužbo
teh rastlin vsakih šest let vzorči in testira na prisotnost ostalih nadzorovanih
nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge I in priloge II Direktive 2014/98/EU.
Kategorija certificiran material:
Certificirane matične rastline, ki se vzdržujejo v objektih, zaščitenih pred žuželkami:
─ reprezentativni delež certificiranih matičnih rastlin se vsaka štiri leta vzorči in testira na
prisotnost Citrus tristeza virusa (unijski izolati), in sicer tako, da se vse matične rastline
testirajo v intervalu osmih let.
Certificirane matične rastline, ki se ne vzdržujejo v objektih, zaščitenih pred žuželkami:
─ reprezentativni delež certificiranih matičnih rastlin se vsako leto vzorči in testira na
prisotnost Citrus tristeza virusa (unijski izolati), in sicer tako, da se vse matične rastline
testirajo v intervalu treh let,
─ reprezentativni delež certificiranih matičnih rastlin se vzorči in testira v primeru suma na
prisotnost ostalih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge I in
priloge II Direktive 2014/98/EU.
Če se s testiranjem potrdi prisotnost Citrus tristeza virusa (unijski izolati), se opravita
vzorčenje in testiranje vseh certificiranih matičnih rastlin na prisotnost Citrus tristeza virusa
(unijski izolati).
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Kategorija CAC material:
Razmnoževalni material in sadike so pridobljeni iz prepoznanega vira materiala, za katerega
se z vizualnim pregledom, vzorčenjem in testiranjem ugotovi, da ni okužen z nadzorovanimi
nekarantenskimi škodljivimi organizmi iz priloge II Direktive 2014/98/EU.
Ponovno vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža prepoznanega vira materiala na
prisotnost Citrus tristeza virusa (unijski izolati) se opravita:
─ vsakih osem let, če se prepoznani vir materiala vzdržuje v objektih, zaščitenih pred
žuželkami,
─ vsaka tri leta, če se prepoznani vir materiala ne vzdržuje v objektih, zaščitenih pred
žuželkami.
2.3

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

Kategorija osnovni material:
─ razmnoževalni material in sadike se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so
prosta Citrus tristeza virusa (unijski izolati), Spiroplasma citri Saglio et al. in Plenodomus
tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, ali
─ v primeru razmnoževalnega materiala in sadik, ki se pridelujejo v objektih, zaščitenih
pred žuželkami: na razmnoževalnem materialu in sadikah v zadnji popolni rastni dobi
niso bili opaženi simptomi Spiroplasma citri Saglio et al. ali Plenodomus tracheiphilus
(Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, material pa je bil pred trženjem naključno vzorčen
in testiran na Citrus tristeza virus (unijski izolati).
Kategoriji certificiran material in CAC material:
─ razmnoževalni material in sadike se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so
prosta Citrus tristeza virusa (unijski izolati), Spiroplasma citri Saglio et al. in Plenodomus
tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, ali
─ v primeru razmnoževalnega materiala in sadik, ki se pridelujejo v objektih, zaščitenih
pred žuželkami: na razmnoževalnem materialu in sadikah v zadnji popolni rastni dobi
niso bili opaženi simptomi Spiroplasma citri Saglio et al. ali Plenodomus tracheiphilus
(Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, material pa je bil pred trženjem naključno vzorčen
in testiran na prisotnost Citrus tristeza virusa (unijski izolati) ali
─ v primeru razmnoževalnega materiala in sadik, ki se ne pridelujejo ali vzdržujejo v
objektih, zaščitenih pred žuželkami: na razmnoževalnem materialu in sadikah v zadnji
popolni rastni dobi niso bili opaženi simptomi Spiroplasma citri Saglio et al. ali
Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, reprezentativni delež
materiala pa je bil pred trženjem vzorčen in testiran na prisotnost Citrus tristeza virusa
(unijski izolati) ali
─ v primeru razmnoževalnega materiala in sadik, ki se ne pridelujejo ali vzdržujejo v
objektih, zaščitenih pred žuželkami:
a) simptomi Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley ali
Spiroplasma citri Saglio et al. so bili na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi
opaženi na največ 2 % razmnoževalnega materiala in sadik, pri čemer so bili
navedeni razmnoževalni material in sadike ter vse simptomatične rastline v
neposredni bližini izruvani in takoj uničeni, ter
b) reprezentativen delež razmnoževalnega materiala in sadik je bil pred trženjem
vzorčen in testiran na prisotnost Citrus tristeza virusa (unijski izolati), pri čemer so
bili rezultati pozitivni pri največ 2 % razmnoževalnega materiala in sadik; navedeni
razmnoževalni material in sadike so bili izruvani in takoj uničeni, za razmnoževalni
material in sadike v neposredni bližini pa sta bila opravljena naključno vzorčenje in
testiranje; ves okuženi razmnoževalni material in sadike so bili izruvani in takoj
uničeni.
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Vse kategorije:
Vizualni pregledi se opravijo enkrat letno.
3.2

Vzorčenje in testiranje

Vse kategorije:
Vzorčenje in testiranje se opravita v primeru suma na prisotnost nadzorovanih
nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge I in priloge II Direktive 2014/98/EU.
4.

Cydonia oblonga Mill.

4.1

Vizualni pregledi

Vse kategorije:
Vizualni pregledi za Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. se opravljajo med zadnjo
popolno rastno dobo. Za vse ostale nadzorovane nekarantenske škodljive organizme iz
priloge I in priloge II Direktive 2014/98/EU se vizualni pregledi opravijo enkrat letno.
4.2

Vzorčenje in testiranje

Kategorija izvorni material:
Vsaka izvorna matična rastlina se vsakih petnajst let vzorči in testira na prisotnost
nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge II Direktive 2014/98/EU, razen
na prisotnost viroidov in bolezni, podobnih virusnim. Prvo vzorčenje in testiranje se opravita
petnajst let po sprejetju rastline kot izvorne matične rastline.
Vzorčenje in testiranje vsake izvorne matične rastline se opravita tudi v primeru suma na
prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge I Direktive
2014/98/EU.
Kategoriji osnovni material in certificiran material:
Reprezentativni delež osnovnih in certificiranih matičnih rastlin se vzorči in testira na podlagi
ocene tveganja za okužbo teh rastlin:
─ vsakih petnajst let na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz
priloge II Direktive 2014/98/EU, razen na prisotnost viroidov in bolezni, podobnih
virusnim,
─ v primeru suma na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz
priloge I Direktive 2014/98/EU.
Vzorčenje in testiranje certificiranih sadik se opravita v primeru suma na prisotnost
nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge I in priloge II Direktive
2014/98/EU.
Kategorija CAC material:
Vzorčenje in testiranje se opravita v primeru suma na prisotnost nadzorovanih
nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge I in priloge II Direktive 2014/98/EU.
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Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

Kategorije osnovni material, certificiran material in CAC material:
─ razmnoževalni material in sadike se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so
prosta Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ali
─ razmnoževalni material in sadike so se v zadnji popolni rastni dobi na enoti pridelave
redno pregledovali, ves razmnoževalni material in vse sadike, ki so kazali simptome
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., in vse sosednje gostiteljske rastline pa so bili
takoj izruvani in uničeni.
5.

Ficus carica L.

5.1

Vizualni pregledi

Vse kategorije:
Vizualni pregledi se opravijo enkrat letno.
5.2

Vzorčenje in testiranje

Vse kategorije:
Vzorčenje in testiranje se opravita v primeru suma na prisotnost nadzorovanih
nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge I Direktive 2014/98/EU.
6.

Fragaria L.

6.1. Vizualni pregledi
Vse kategorije:
Vizualni pregledi se opravijo dvakrat letno v rastni dobi. Listje Fragaria L. se vizualno
pregleda na simptome Phytophthora fragariae C.J. Hickman.
Pri razmnoževalnem materialu in sadikah, ki so pridelani z mikrorazmnoževanjem in se
vzdržujejo manj kot tri mesece, se v tem času opravi samo en vizualni pregled.
6.2

Vzorčenje in testiranje

Kategorija izvorni material:
Vsaka izvorna matična rastlina se enkrat v vsaki rastni dobi vzorči in testira na prisotnost
nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge II Direktive 2014/98/EU. Prvo
vzorčenje in testiranje se opravita eno leto po sprejetju rastline kot izvorne matične rastline.
Vzorčenje in testiranje vsake izvorne matične rastline se opravita tudi v primeru suma na
prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge I Direktive
2014/98/EU.
Kategorije osnovni material, certificiran material in CAC material:
Vzorčenje in testiranje se opravita:
─ če simptomi Arabis mosaic virusa, Raspberry ringspot virusa, Strawberry crinkle virusa,
Strawberry latent ringspot virusa, Strawberry mild yellow edge virusa, Strawberry vein
banding virusa in Tomato black ring virusa pri vizualnem pregledu niso jasni,
─ v primeru suma na prisotnost ostalih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov
iz priloge I in priloge II Direktive 2014/98/EU.
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V primeru simptomov Phytophthora fragariae C.J. Hickman na listju se opravita vzorčenje in
testiranje reprezentativnega vzorca korenin.
6.3

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

Kategorija osnovni material:
Zahteve, ki se nanašajo na Phytophthora fragariae C.J. Hickman:
a) zahteve, ki se nanašajo na zadnjo rastno dobo:
─ razmnoževalni material in sadike se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da
so prosta Phytophthora fragariae C.J. Hickman, ali
─ na listju razmnoževalnega materiala in sadik na enoti pridelave v zadnji popolni
rastni dobi niso bili opaženi simptomi Phytophthora fragariae C.J. Hickman, ves
okuženi razmnoževalni material in sadike ter rastline v okolici, v pasu, oddaljenem
najmanj 5 m, so bili označeni, izključeni iz pobiranja in trženja ter uničeni po tem, ko
so bili neokuženi razmnoževalni material in sadike pobrani;
b) ostale zahteve:
─ od odkritja Phytophthora fragariae C.J. Hickman do naslednje saditve se
razmnoževalni material in sadike rastlin Fragaria L. niso pridelovali najmanj deset let
ali
─ za enoto pridelave se vodi zgodovinski potek rastlinske pridelave in talnih bolezni.
Zahteve, ki se nanašajo na Xanthomonas fragariae Kennedy & King:
a) zahteve, ki se nanašajo na zadnjo rastno dobo:
─ razmnoževalni material in sadike se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da
so prosta Xanthomonas fragariae Kennedy & King, ali
─ na razmnoževalnem materialu in sadikah na enoti pridelave v zadnji popolni rastni
dobi niso bili opaženi simptomi Xanthomonas fragariae Kennedy & King, vse
simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene;
b) ostale zahteve:
─ od odkritja Xanthomonas fragariae Kennedy & King do naslednje saditve se
razmnoževalni material in sadike rastlin Fragaria L. niso pridelovali najmanj eno leto.
Zahteve, ki se nanašajo na viruse:
a) v zadnji popolni rastni dobi so bili lahko simptomi vseh virusov iz priloge I in priloge II
Direktive 2014/98/EU na enoti pridelave opaženi pri največ 1 % razmnoževalnega
materiala in sadik, navedeni razmnoževalni material in sadike ter vse simptomatične
rastline v neposredni bližini pa so bili izruvani in takoj uničeni;
b) v primeru pozitivnega rezultata pri testiranju razmnoževalnega materiala in sadik, ki so
bili vzorčeni v skladu s 6.2 točko te priloge, ker so kazali simptome Arabis mosaic virusa,
Raspberry ringspot virusa, Strawberry crinkle virusa, Strawberry latent ringspot virusa,
Strawberry mild yellow edge virusa, Strawberry vein banding virusa, Tomato black ring
virusa, so bili navedeni razmnoževalni material in sadike izruvani in takoj uničeni.
Zahteve, ki se nanašajo na ostale nadzorovane nekarantenske škodljive organizme iz priloge
I in priloge II Direktive 2014/98/EU:
a) delež razmnoževalnega materiala in sadik, ki kažejo simptome naslednjih nadzorovanih
nekarantenskih škodljivih organizmov, na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi ne
presega:
─ 0,05% pri Aphelenchoides besseyi Christie,
─ 0,1% pri fitoplazmi Strawberry multiplier disease,
─ 0,2% pri Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.,
─ 0,2% pri Candidatus Phytoplasma pruni,
─ 0,2% pri Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,
─ 0,2% pri Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold,
─ 0,2% pri Verticillium dahliae Kleb,
─ 0,5% pri Chaetosiphon fragaefolii Cockerell,
─ 0,5% pri Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,
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─ 0,5% pri Meloidogyne hapla Chitwood,
─ 0,5% pri Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu;
─ 1 % pri Pratylenchus vulnus Allen & Jensen;
b) razmnoževalni material in sadike, ki kažejo simptome nadzorovanih nekarantenskih
škodljivih organizmov iz prejšnje točke, ter vse sosednje gostiteljske rastline se izruvajo
in uničijo.
Kategorija certificiran material:
Zahteve, ki se nanašajo na Phytophthora fragariae C.J. Hickman:
a) zahteve, ki se nanašajo na zadnjo rastno dobo:
─ razmnoževalni material in sadike se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da
so prosta Phytophthora fragariae C.J. Hickman, ali
─ na listju razmnoževalnega materiala in sadik na enoti pridelave v zadnji popolni
rastni dobi niso bili opaženi simptomi Phytophthora fragariae C.J. Hickman, ves
okuženi razmnoževalni material in sadike ter rastline v okolici, v pasu, oddaljenem
najmanj 5 m, so bili označeni, izključeni iz pobiranja in trženja ter uničeni po tem, ko
so bili neokuženi razmnoževalni material in sadike pobrani;
b) ostale zahteve:
─ od odkritja Phytophthora fragariae C.J. Hickman do naslednje saditve se
razmnoževalni material in sadike rastlin Fragaria L. niso pridelovali najmanj deset let
ali
─ v zvezi z enoto pridelave se vodi evidenca rastlinske pridelave in talnih bolezni.
Zahteve, ki se nanašajo na Xanthomonas fragariae Kennedy & King:
a) zahteve, ki se nanašajo na zadnjo rastno dobo:
─ razmnoževalni material in sadike se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da
so prosta Xanthomonas fragariae Kennedy & King, ali
─ simptomi Xanthomonas fragariae Kennedy & King so bili v zadnji popolni rastni dobi
na enoti pridelave opaženi na največ 2 % razmnoževalnega materiala in sadik,
navedeni razmnoževalni material in sadike ter vse simptomatične rastline v
neposredni bližini pa so bili izruvani in takoj uničeni;
b) ostale zahteve:
─ od odkritja Xanthomonas fragariae Kennedy & King do naslednje saditve se
razmnoževalni material in sadike rastlin Fragaria L. niso pridelovali najmanj eno leto.
Zahteve, ki se nanašajo na viruse:
a) simptomi vseh virusov iz priloge I in priloge II Direktive 2014/98/EU so lahko na enoti
pridelave v zadnji popolni rastni dobi opaženi pri največ 2 % razmnoževalnega materiala
in sadik, navedeni razmnoževalni material in sadike ter vse simptomatične rastline v
neposredni bližini pa so bili izruvani in takoj uničeni,
b) v primeru pozitivnega rezultata pri testiranju razmnoževalnega materiala in sadik, ki so
bili vzorčeni v skladu s 6.2 točko te priloge, ker so kazali simptome Arabis mosaic virusa,
Raspberry ringspot virusa, Strawberry crinkle virusa, Strawberry latent ringspot virusa,
Strawberry mild yellow edge virusa, Strawberry vein banding virusa, Tomato black ring
virusa, so bili navedeni razmnoževalni material in sadike izruvani in takoj uničeni.
Zahteve, ki se nanašajo na ostale nadzorovane nekarantenske škodljive organizme iz priloge
I in priloge II Direktive 2014/98/EU:
a) delež razmnoževalnega materiala in sadik, ki kažejo simptome naslednjih nadzorovanih
nekarantenskih škodljivih organizmov, na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi ne
presega:
─ 0,1% pri Phytonemus pallidus Banks,
─ 0,5% pri Aphelenchoides besseyi Christie,
─ 0,5% fitoplazmi Strawberry multiplier disease
─ 1% pri Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie,
─ 1% pri Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier,
─ 1% pri Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.,
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─ 1% pri Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al.,
─ 1% pri Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis,
─ 1% pri Candidatus Phytoplasma pruni,
─ 1% pri Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,
─ 1% pri Chaetosiphon fragaefolii Cockerell,
─ 1% pri fitoplazma Clover phyllody,
─ 1% pri Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,
─ 1% pri Meloidogyne hapla Chitwood Chitwood,
─ 1% pri Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu,
─ 1% pri Pratylenchus vulnus Allen & Jensen,
─ 1% pri Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen,
─ 2% pri Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold,
─ 2% pri Verticillium dahliae Kleb;
b) razmnoževalni material in sadike, ki kažejo simptome nadzorovanih nekarantenskih
škodljivih organizmov iz prejšnje točke, ter vse sosednje gostiteljske rastline se izruvajo
in uničijo.
Kategorija CAC material:
Zahteve, ki se nanašajo na Phytophthora fragariae C.J. Hickman:
─ razmnoževalni material in sadike se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so
prosta Phytophthora fragariae C.J. Hickman, ali
─ na listju razmnoževalnega materiala in sadik na enoti pridelave v zadnji popolni rastni
dobi niso bili opaženi simptomi Phytophthora fragariae C.J. Hickman, ves okuženi
razmnoževalni material in sadike ter rastline v okolici, v pasu, oddaljenem najmanj 5 m,
so bili označeni, izključeni iz pobiranja in trženja ter uničeni po tem, ko so bili neokuženi
razmnoževalni material in sadike pobrani.
Zahteve, ki se nanašajo na Xanthomonas fragariae Kennedy & King:
─ razmnoževalni material in sadike se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so
prosta Xanthomonas fragariae Kennedy & King, ali
─ na razmnoževalnem materialu in sadikah na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi
niso bili opaženi simptomi Xanthomonas fragariae Kennedy & King, vse simptomatične
rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane, ali
─ simptomi Xanthomonas fragariae Kennedy & King so bili v zadnji popolni rastni dobi na
enoti pridelave opaženi na največ 5 % razmnoževalnega materiala in sadik, pri čemer so
bili navedeni razmnoževalni material in sadike ter vse simptomatične rastline v
neposredni bližini izruvani in takoj uničeni.
Zahteve, ki se nanašajo na viruse:
V primeru pozitivnega rezultata pri testiranju razmnoževalnega materiala in sadik, ki so
bili vzorčeni v skladu s 6.2 točko te priloge, ker so kazali simptome Arabis mosaic virusa,
Raspberry ringspot virusa, Strawberry crinkle virusa, Strawberry latent ringspot virusa,
Strawberry mild yellow edge virusa, Strawberry vein banding virusa, Tomato black ring
virusa, so bili navedeni razmnoževalni material in sadike izruvani in takoj uničeni.
7.

Juglans regia L.

7.1

Vizualni pregledi

Vse kategorije:
Vizualni pregledi se opravijo enkrat letno.
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Vzorčenje in testiranje

Kategorija izvorni material:
Vsaka cvetoča izvorna matična rastlina se vsako leto vzorči in testira na prisotnost
nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge II Direktive 2014/98/EU. Prvo
vzorčenje in testiranje se opravita eno leto po sprejetju rastline kot izvorne matične rastline.
Vzorčenje in testiranje vsake cvetoče izvorne matične rastline se opravita tudi v primeru
suma na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge I Direktive
2014/98/EU.
Kategorija osnovni material:
Reprezentativni delež osnovnih matičnih rastlin se na podlagi ocene tveganja za okužbo teh
rastlin vsako leto vzorči in testira na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih
organizmov iz priloge I in priloge II Direktive 2014/98/EU.
Kategorija certificiran material:
Reprezentativni delež certificiranih matičnih rastlin se na podlagi ocene tveganja za okužbo
teh rastlin vsaka tri leta vzorči in testira na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih
organizmov iz priloge I in priloge II Direktive 2014/98/EU.
Vzorčenje in testiranje certificiranih sadik se opravita v primeru suma na prisotnost
nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge I in priloge II Direktive
2014/98/EU.
Kategorija CAC material:
Vzorčenje in testiranje se opravita v primeru suma na prisotnost nadzorovanih
nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge I in priloge II Direktive 2014/98/EU.
8.

Malus Mill.

8.1

Vizualni pregledi

Vse kategorije:
Vizualni pregledi se opravijo enkrat letno.
8.2

Vzorčenje in testiranje

Kategorija izvorni material:
Vsaka izvorna matična rastlina se vsakih petnajst let vzorči in testira na prisotnost
nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge II Direktive 2014/98/EU, razen
na prisotnost viroidov in bolezni, podobnih virusnim. Prvo vzorčenje in testiranje se opravita
petnajst let po sprejetju rastline kot izvorne matične rastline.
Vzorčenje in testiranje vsake izvorne matične rastline se opravita tudi v primeru suma na
prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge I Direktive
2014/98/EU.
Kategorija osnovni material:
Osnovne matične rastline, ki se vzdržujejo v objektih, zaščitenih pred žuželkami:
─ reprezentativni delež osnovnih matičnih rastlin se vsakih petnajst let vzorči in testira na
prisotnost Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.
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Osnovne matične rastline, ki se ne vzdržujejo v objektih, zaščitenih pred žuželkami:
a) reprezentativni delež osnovnih matičnih rastlin se vsaka tri leta vzorči in testira na
prisotnost Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;
b) reprezentativni delež osnovnih matičnih rastlin se na podlagi ocene tveganja za okužbo
teh rastlin vzorči in testira:
─ vsakih petnajst let na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov
iz priloge II Direktive 2014/98/EU, razen na prisotnost Candidatus Phytoplasma mali
Seemüller & Schneider, viroidov in bolezni, podobnih virusnim,
─ v primeru suma na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz
priloge I Direktive 2014/98/EU.
Kategorija certificiran material:
Certificirane matične rastline, ki se vzdržujejo v objektih, zaščitenih pred žuželkami:
─ reprezentativni delež certificiranih matičnih rastlin se vsakih petnajst let vzorči in testira
na prisotnost Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.
Certificirane matične rastline, ki se ne vzdržujejo v objektih, zaščitenih pred žuželkami:
a) reprezentativni delež certificiranih matičnih rastlin se vsakih pet let vzorči in testira na
prisotnost Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;
b) reprezentativni delež certificiranih matičnih rastlin se na podlagi ocene tveganja za
okužbo teh rastlin vzorči in testira:
─ vsakih petnajst let na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov
iz priloge II Direktive 2014/98/EU, razen na prisotnost Candidatus Phytoplasma mali
Seemüller & Schneider, viroidov in bolezni, podobnih virusnim,
─ v primeru suma na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz
priloge I Direktive 2014/98/EU.
Certificirane sadike:
─ vzorčenje in testiranje se opravita v primeru suma na prisotnost nadzorovanih
nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge I in priloge II Direktive 2014/98/EU.
Kategorija CAC material:
Vzorčenje in testiranje se opravita v primeru suma na prisotnost nadzorovanih
nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge I in priloge I Direktive 2014/98/EU.
8.3

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

Kategorija osnovni material:
Zahteve, ki se nanašajo na Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider:
─ razmnoževalni material in sadike se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so
prosta Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, ali
─ na razmnoževalnem materialu in sadikah na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi
niso bili opaženi simptomi Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, vse
simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene.
Zahteve, ki se nanašajo na Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:
─ razmnoževalni material in sadike se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so
prosta Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ali
─ razmnoževalni material in sadike so se v zadnji popolni rastni dobi na enoti pridelave
redno pregledovali, ves razmnoževalni material in vse sadike, ki so kazali simptome
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., in vse sosednje gostiteljske rastline pa so bili
takoj izruvani in uničeni.
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Kategorija certificiran material:
Zahteve, ki se nanašajo na Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider:
─ razmnoževalni material in sadike se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so
prosta Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, ali
─ na razmnoževalnem materialu in sadikah na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi
niso bili opaženi simptomi Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, vse
simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene ali
─ simptomi Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider so bili na enoti pridelave
v zadnji popolni rastni dobi opaženi pri največ 2 % razmnoževalnega materiala in sadik,
navedeni razmnoževalni material in sadike ter vse simptomatične rastline v neposredni
bližini so bili izruvani in takoj uničeni, s testiranjem reprezentativnega vzorca preostalega
asimptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadik v partijah, v katerih so bili odkriti
simptomatičen razmnoževalni material in sadike, pa je bilo ugotovljeno, da ni okužen s
Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.
Zahteve, ki se nanašajo na Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:
─ razmnoževalni material in sadike se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so
prosta Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ali
─ razmnoževalni material in sadike so se v zadnji popolni rastni dobi na enoti pridelave
redno pregledovali, ves razmnoževalni material in vse sadike, ki so kazali simptome
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., in vse sosednje gostiteljske rastline pa so bili
takoj izruvani in uničeni.
Kategorija CAC material:
Zahteve, ki se nanašajo na Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider:
─ razmnoževalni material in sadike se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so
prosta Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, ali
─ na razmnoževalnem materialu in sadikah na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi
niso bili opaženi simptomi Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, vse
simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene ali
─ simptomi Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider so bili na enoti pridelave
v zadnji popolni rastni dobi opaženi pri največ 2 % razmnoževalnega materiala in sadik,
vse simptomatične rastline v neposredni bližini so bile izruvane in takoj uničene, s
testiranjem reprezentativnega vzorca preostalega asimptomatičnega razmnoževalnega
materiala in sadik v partijah, v katerih so bili odkriti simptomatičen razmnoževalni
material in sadike, pa je bilo ugotovljeno, da ni okužen s Candidatus Phytoplasma mali
Seemüller & Schneider.
Zahteve, ki se nanašajo na Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:
─ razmnoževalni material in sadike se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so
prosta Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ali
─ razmnoževalni material in sadike so se v zadnji popolni rastni dobi na enoti pridelave
redno pregledovali, ves razmnoževalni material in vse sadike, ki so kazali simptome
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., in vse sosednje gostiteljske rastline pa so bili
takoj izruvani in uničeni.
9.

Olea europaea L.

9.1

Vizualni pregledi

Vse kategorije:
Vizualni pregledi se opravijo enkrat letno.
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Vzorčenje in testiranje

Kategorija izvorni material:
Vsaka izvorna matična rastlina se vsakih deset let vzorči in testira na prisotnost
nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge II Direktive 2014/98/EU. Prvo
vzorčenje in testiranje se opravita deset let po sprejetju rastline kot izvorne matične rastline.
Vzorčenje in testiranje vsake izvorne matične rastline se opravita tudi v primeru suma na
prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge I Direktive
2014/98/EU.
Kategorija osnovni material:
Reprezentativni delež osnovnih matičnih rastlin se na podlagi ocene tveganja za okužbo teh
rastlin vzorči in testira na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz
priloge I in priloge II Direktive 2014/98/EU, in sicer tako, da se vse matične rastline testirajo v
intervalu tridesetih let.
Kategorija certificiran material:
Certificirane matične rastline, ki se uporabljajo za pridelavo semen:
─ reprezentativni delež certificiranih matičnih rastlin se na podlagi ocene tveganja za
okužbo teh rastlin vzorči in testira na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih
organizmov iz priloge I in priloge II Direktive 2014/98/EU, in sicer in tako, da se vse
matične rastline testirajo v intervalu štiridesetih let.
Certificirane matične rastline, ki se ne uporabljajo za pridelavo semen:
─ reprezentativni delež certificiranih matičnih rastlin se na podlagi ocene tveganja za
okužbo teh rastlin vzorči in testira na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih
organizmov iz priloge I in priloge II Direktive 2014/98/EU, in sicer tako, da se vse
matične rastline testirajo v intervalu tridesetih let.
Kategorija CAC material:
Vzorčenje in testiranje se opravita v primeru suma na prisotnost nadzorovanih
nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge I in priloge I Direktive 2014/98/EU.
10.

Pistacia vera L.

10.1 Vizualni pregledi
Vse kategorije:
Vizualni pregledi se opravijo enkrat letno.
10.2 Vzorčenje in testiranje
Vse kategorije:
Vzorčenje in testiranje se opravita v primeru suma na prisotnost nadzorovanih
nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge I Direktive 2014/98/EU.
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Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cerasus
L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus persica (L.) Batsch
in Prunus salicina Lindley

11.1 Vizualni pregledi
Kategorija izvorni material:
Vizualni pregledi se opravijo:
─ dvakrat letno na Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Plum pox
virus, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. na vseh vrstah sadnih
rastlin iz rodu Prunus iz te točke,
─ dvakrat letno na Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan)
Young, Dye & Wilkie na Prunus persica (L.) Batsch in Prunus salicina Lindley,
─ enkrat letno na ostale nadzorovane nekarantenske škodljive organizme iz priloge I in
priloge II Direktive 2014/98/EU.
Kategorije osnovni material, certificiran material in CAC material:
Vizualni pregledi se opravijo enkrat letno.
11.2

Vzorčenje in testiranje

Kategorija izvorni material:
Vzorčenje in testiranje na prisotnost Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller &
Schneider:
─ vsaka izvorna matična rastlina se vsakih pet let vzorči in testira na prisotnost Candidatus
Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider; prvo vzorčenje in testiranje se opravita
pet let po sprejetju rastline kot izvorne matične rastline, in
─ podlage Prunus cerasifera Ehrh. in Prunus domestica L. so pridobljene iz matičnih
rastlin, ki so bile enkrat v zadnjih petih letih vzorčene in testirane na Candidatus
Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, pri čemer je bilo ugotovljeno, da niso
okužene s tem škodljivim organizmom.
Vzorčenje in testiranje na prisotnost Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et
al.:
─ reprezentativni delež izvornih matičnih rastlin se vzorči in testira v primeru suma na
prisotnost Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al..
Vzorčenje in testiranje na prisotnost Plum pox virusa:
─ vsaka izvorna matična rastlina se vsakih pet let vzorči in testira na prisotnost Plum pox
virusa; prvo vzorčenje in testiranje se opravita pet let po sprejetju rastline kot izvorne
matične rastline;
─ razmnoževalni material in sadike Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus
cerasus L., Prunus domestica L. in Prunus dulcis (Miller) Webb so pridobljeni iz matičnih
rastlin, za katere je bilo s testiranjem v prejšnji rastni dobi ugotovljeno, da niso okužene
s Plum pox virusom,
─ podlage Prunus cerasifera Ehrh. in Prunus domestica L. so pridobljene iz matičnih
rastlin, za katere je bilo s testiranjem v prejšnji rastni dobi ugotovljeno, da niso okužene
s Plum pox virusom.
Vzorčenje in testiranje na prisotnost Prune dwarf virusa in Prunus necrotic ringspot virusa:
─ vsaka cvetoča izvorna matična rastlina se vsako leto vzorči in testira na prisotnost Prune
dwarf virusa in Prunus necrotic ringspot virusa; prvo vzorčenje in testiranje se opravita
eno leto po sprejetju rastline kot izvorne matične rastline;
─ vsako drevo, ki je posajeno skupaj s cvetočimi izvornimi matičnimi rastlinami kot njihov
opraševalec, in vsa drevesa v okolici, ki so lahko opraševalci cvetočih izvornih matičnih
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rastlin, se vzorčijo in testirajo na prisotnost Prune dwarf virusa in Prunus necrotic
ringspot virusa.
Vzorčenje in testiranje na prisotnost Peach latent mosaic viroida:
─ vsaka cvetoča izvorna matična rastlina vrste Prunus persica se vsako leto vzorči in
testira na prisotnost Peach latent mosaic viroida; prvo vzorčenje in testiranje se opravita
eno leto po sprejetju rastline kot izvorne matične rastline.
Vzorčenje in testiranje na prisotnost ostalih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih
organizmov iz priloge II Direktive 2014/98/EU:
─ vsaka izvorna matična rastlina se vsakih deset let vzorči in testira na prisotnost ostalih
nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, ki so v prilogi II Direktive
2014/98/EU navedeni pri posamezni vrsti iz rodu Prunus; prvo vzorčenje in testiranje se
opravita deset let po sprejetju rastline kot izvorne matične rastline.
Vzorčenje in testiranje na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz
priloge I Direktive 2014/98/EU:
─ vsaka izvorna matična rastlina se v primeru suma vzorči in testira na prisotnost
nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge I Direktive 2014/98/EU.
Kategorija osnovni material:
Osnovne matične rastline, ki se vzdržujejo v objektih, zaščitenih pred žuželkami:
─ reprezentativni delež osnovnih matičnih rastlin se vsaka tri leta vzorči in testira na
prisotnost Prune dwarf virusa, Prunus necrotic ringspot virusa in Plum pox virusa,
─ reprezentativni delež osnovnih matičnih rastlin se vsakih deset let vzorči in testira na
prisotnost Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.
Osnovne matične rastline, ki se ne vzdržujejo v objektih, zaščitenih pred žuželkami:
a) vzorčenje in testiranje na prisotnost Plum pox virusa:
─ reprezentativni delež osnovnih matičnih rastlin, razen tistih, ki so namenjene za
pridelavo podlag, se vsako leto vzorči in testira na prisotnost Plum pox virusa, tako
da se vse matične rastline testirajo v intervalu desetih let,
─ reprezentativni delež osnovnih matičnih rastlin, ki so namenjene za pridelavo
podlag, se vsako leto vzorči in testira na prisotnost Plum pox virusa, pri čemer je bilo
ugotovljeno, da niso okužene s tem škodljivim organizmom;
b) vzorčenje in testiranje na prisotnost Prune dwarf virusa in Prunus necrotic ringspot
virusa:
─ reprezentativni delež cvetočih osnovnih matičnih rastlin se vsako leto vzorči in
testira na prisotnost Prune dwarf virusa in Prunus necrotic ringspot virusa na podlagi
ocene tveganja za okužbo teh rastlin,
─ reprezentativni delež dreves, ki so posajena skupaj s cvetočimi osnovnimi matičnimi
rastlinami kot njihov opraševalec, in dreves v okolici, ki so lahko opraševalci
cvetočih osnovnih matičnih rastlin, se vzorči in testira na prisotnost Prune dwarf
virusa in Prunus necrotic ringspot virusa na podlagi ocene tveganja za okužbo teh
dreves,
─ reprezentativni delež necvetočih osnovnih matičnih rastlin se vsaka tri leta vzorči in
testira na prisotnost Prune dwarf virusa in Prunus necrotic ringspot virusa na podlagi
ocene tveganja za okužbo teh rastlin;
c) vzorčenje in testiranje na prisotnost Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller &
Schneider:
─ reprezentativni delež cvetočih osnovnih matičnih rastlin se vsako leto vzorči in
testira na prisotnost Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider na
podlagi ocene tveganja za okužbo teh rastlin,
─ reprezentativni delež necvetočih osnovnih matičnih rastlin se vsaka tri leta vzorči in
testira na prisotnost Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider na
podlagi ocene tveganja za okužbo teh rastlin,
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─ reprezentativni delež osnovnih matičnih rastlin vrst Prunus cerasifera Ehrh. in
Prunus domestica L., ki so namenjene za pridelavo podlag, je bil enkrat v zadnjih
petih letih vzorčen in testiran na prisotnost Candidatus Phytoplasma prunorum
Seemüller & Schneider, pri čemer je bilo ugotovljeno, da niso okužene s tem
škodljivim organizmom;
d) vzorčenje in testiranje na prisotnost Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin
et al.:
─ reprezentativni delež osnovnih matičnih rastlin se vzorči in testira v primeru suma na
prisotnost Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.;
e) vzorčenje in testiranje na prisotnost Peach latent mosaic viroida:
─ reprezentativni delež cvetočih osnovnih matičnih rastlin vrste Prunus persica (L.)
Batsch se enkrat letno vzorči in testira na prisotnost Peach latent mosaic viroida na
podlagi ocene tveganja za okužbo teh rastlin;
f) vzorčenje in testiranje na prisotnost ostalih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih
organizmov iz priloge II Direktive 2014/98/EU:
─ reprezentativni delež osnovnih matičnih rastlin se vsakih deset let vzorči in testira na
prisotnost ostalih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge II
Direktive 2014/98/EU na podlagi ocene tveganja za okužbo teh rastlin;
g) vzorčenje in testiranje na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov
iz priloge I Direktive 2014/98/EU:
─ reprezentativni delež osnovnih matičnih rastlin se vzorči in testira v primeru suma na
prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge I Direktive
2014/98/EU na podlagi ocene tveganja za okužbo teh rastlin.
Kategorija certificiran material:
Certificirane matične rastline, ki se vzdržujejo v objektih, zaščitenih pred žuželkami:
─ reprezentativni delež certificiranih matičnih rastlin se vsakih pet let vzorči in testira na
prisotnost Prune dwarf virusa, Prunus necrotic ringspot virusa in Plum pox virusa, tako,
da se vse rastline testirajo v intervalu petnajstih let;
─ reprezentativni delež certificiranih matičnih rastlin se vsakih petnajst let vzorči in testira
na prisotnost Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.
Certificirane matične rastline, ki se ne vzdržujejo v objektih, zaščitenih pred žuželkami:
a) vzorčenje in testiranje na prisotnost Plum pox virusa:
─ reprezentativni delež certificiranih matičnih rastlin se vsaka tri leta vzorči in testira na
prisotnost Plum pox virusa, tako da se vse matične rastline testirajo v intervalu
petnajstih let,
─ reprezentativni delež certificiranih matičnih rastlin, ki so namenjene za pridelavo
podlag, se vsako leto vzorči in testira na prisotnost Plum pox virusa, pri čemer je bilo
ugotovljeno, da niso okužene s tem škodljivim organizmom;
b) vzorčenje in testiranje na prisotnost Prune dwarf virusa in Prunus necrotic ringspot
virusa:
─ reprezentativni delež cvetočih certificiranih matičnih rastlin se vsako leto vzorči in
testira na prisotnost Prune dwarf virusa in Prunus necrotic ringspot virusa na podlagi
ocene tveganja za okužbo teh rastlin,
─ reprezentativni delež dreves, ki so posajena skupaj s cvetočimi certificiranimi
matičnimi rastlinami kot njihov opraševalec, in dreves v okolici, ki so lahko
opraševalci cvetočih certificiranih matičnih rastlin, se vzorči in testira na prisotnost
Prune dwarf virusa in Prunus necrotic ringspot virusa na podlagi ocene tveganja za
okužbo teh dreves,
─ reprezentativni delež necvetočih certificiranih matičnih rastlin se vsaka tri leta vzorči
in testira na prisotnost Prune dwarf virusa in Prunus necrotic ringspot virusa na
podlagi ocene tveganja za okužbo teh rastlin;
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c) vzorčenje in testiranje na prisotnost Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller &
Schneider:
─ reprezentativni delež cvetočih certificiranih matičnih rastlin se vsako leto vzorči in
testira na prisotnost Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider na
podlagi ocene tveganja za okužbo teh rastlin,
─ reprezentativni delež necvetočih certificiranih matičnih rastlin se vsaka tri leta vzorči
in testira na prisotnost Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider
na podlagi ocene tveganja za okužbo teh rastlin,
─ reprezentativni delež certificiranih matičnih rastlin vrst Prunus cerasifera Ehrh. in
Prunus domestica L., ki so namenjene za pridelavo podlag, je bil enkrat v zadnjih
petih letih vzorčen in testiran na prisotnost Candidatus Phytoplasma prunorum
Seemüller & Schneider, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ni okužen s tem škodljivim
organizmom;
d) vzorčenje in testiranje na prisotnost Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin
et al.:
─ reprezentativni delež certificiranih matičnih rastlin se vzorči in testira na prisotnost
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. v primeru suma;
e) vzorčenje in testiranje na prisotnost Peach latent mosaic viroida:
─ reprezentativni delež cvetočih certificiranih matičnih rastlin vrste Prunus persica (L.)
Batsch se enkrat letno vzorči in testira na prisotnost Peach latent mosaic viroida na
podlagi ocene tveganja za okužbo teh rastlin;
f) vzorčenje in testiranje na prisotnost ostalih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih
organizmov iz priloge II Direktive 2014/98/EU:
─ reprezentativni delež certificiranih matičnih rastlin se vsakih petnajst let vzorči in
testira na prisotnost ostalih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz
priloge II Direktive 2014/98/EU na podlagi ocene tveganja za okužbo teh rastlin;
g) vzorčenje in testiranje na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov
iz priloge I Direktive 2014/98/EU:
─ reprezentativni delež certificiranih matičnih rastlin se v primeru suma vzorči in testira
na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge I
Direktive 2014/98/EU na podlagi ocene tveganja za okužbo teh rastlin.
Kategorija CAC material:
a) vzorčenje in testiranje na prisotnost Plum pox virusa:
─ razmnoževalni material in sadike so pridobljeni iz prepoznanega vira materiala,
katerega reprezentativni delež je bil v prejšnjih treh rastnih dobah vzorčen in testiran
na prisotnost Plum pox virusa, pri čemer je bilo ugotovljeno, da niso okuženi s tem
škodljivim organizmom;
─ reprezentativni delež sadik, ki pri vizualnem pregledu ne kažejo simptomov Plum
pox virusa, se vzorči in testira na podlagi ocene tveganja za okužbo teh sadik s
Plum pox virusom in v primeru simptomatičnih rastlin v neposredni bližini;
b) vzorčenje in testiranje na prisotnost Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller &
Schneider:
─ podlage vrst Prunus cerasifera Ehrh. in Prunus domestica L. so pridobljene iz
prepoznanega vira materiala, katerega reprezentativni delež je bil v prejšnjih petih
rastnih dobah vzorčen in testiran na prisotnost Candidatus Phytoplasma prunorum
Seemüller & Schneider, pri čemer je bilo ugotovljeno, da niso okužene s tem
škodljivim organizmom,
─ ob odkritju razmnoževalnega materiala in sadik, ki na enoti pridelave kažejo
simptome Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, se opravita
vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža preostalega asimptomatičnega
razmnoževalnega materiala in sadik v partijah, v katerih so bili odkriti simptomatični
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razmnoževalni material in sadike, na prisotnost Candidatus Phytoplasma prunorum
Seemüller & Schneider;
c) vzorčenje in testiranje na prisotnost Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin
et al.:
─ razmnoževalni material in sadike se vzorčijo in testirajo v primeru suma na
prisotnost Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.;
d) vzorčenje in testiranje na prisotnost ostalih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih
organizmov:
─ vzorčenje in testiranje se opravita v primeru suma na prisotnost ostalih
nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge II Direktive
2014/98/EU in nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge I
Direktive 2014/98/EU.
11.3 Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja
Kategorija osnovni material:
a) zahteve, ki se nanašajo na Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider:
─ razmnoževalni material in sadike se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da
so prosta Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, ali
─ na razmnoževalnem materialu in sadikah na enoti pridelave v zadnji popolni rastni
dobi niso bili opaženi simptomi Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller &
Schneider, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in
takoj uničene;
b) zahteve, ki se nanašajo na Plum pox virus:
─ razmnoževalni material in sadike se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da
so prosta Plum pox virusa, ali
─ na razmnoževalnem materialu in sadikah na enoti pridelave v zadnji popolni rastni
dobi niso bili opaženi simptomi Plum pox virusa, vse simptomatične rastline v
neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene;
c) zahteve, ki se nanašajo na Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &
Gardan) Young, Dye & Wilkie:
─ razmnoževalni material in sadike se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da
so prosta Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young,
Dye & Wilkie, ali
─ na razmnoževalnem materialu in sadikah na enoti pridelave v zadnji popolni rastni
dobi niso bili opaženi simptomi Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier,
Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, vse simptomatične rastline v neposredni
bližini pa so bile izruvane in takoj uničene;
d) zahteve, ki se nanašajo na Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.:
─ razmnoževalni material in sadike se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da
so prosta Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., ali
─ na razmnoževalnem materialu in sadikah na enoti pridelave v zadnji popolni rastni
dobi niso bili opaženi simptomi Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin
et al., vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj
uničene.
Kategoriji certificiran material in CAC material:
a) zahteve, ki se nanašajo na Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider:
─ razmnoževalni material in sadike se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da
so prosta Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, ali
─ na razmnoževalnem materialu in sadikah na enoti pridelave v zadnji popolni rastni
dobi niso bili opaženi simptomi Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller &
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Schneider, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in
takoj uničene, ali
─ simptomi Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider so bili na enoti
pridelave v zadnji popolni rastni dobi opaženi pri največ 1 % razmnoževalnega
materiala in sadik, navedeni razmnoževalni material in sadike ter vse simptomatične
rastline v neposredni bližini so bili izruvani in takoj uničeni, s testiranjem
reprezentativnega vzorca preostalega asimptomatičnega razmnoževalnega
materiala in sadik v partijah, v katerih so bile odkrite simptomatične rastline, pa je
bilo ugotovljeno, da niso okuženi s Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller &
Schneider;
b) zahteve, ki se nanašajo na Plum pox virus:
─ razmnoževalni material in sadike se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da
so prosta Plum pox virusa, ali
─ na razmnoževalnem materialu in sadikah na enoti pridelave v zadnji popolni rastni
dobi niso bili opaženi simptomi Plum pox virusa, vse simptomatične rastline v
neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene, ali
─ simptomi Plum pox virusa so bili na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi
opaženi pri največ 1 % razmnoževalnega materiala in sadik, navedeni
razmnoževalni material in sadike ter vse simptomatične rastline v neposredni bližini
so bili izruvani in takoj uničeni, s testiranjem reprezentativnega vzorca preostalega
asimptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadik v partijah, v katerih so bile
odkrite simptomatične rastline, pa je bilo ugotovljeno, da niso okuženi s Plum pox
virusom;
c) zahteve, ki se nanašajo na Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &
Gardan) Young, Dye & Wilkie:
─ razmnoževalni material in sadike se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da
so prosta Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young,
Dye & Wilkie, ali
─ na razmnoževalnem materialu in sadikah na enoti pridelave v zadnji popolni rastni
dobi niso bili opaženi simptomi Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier,
Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, vse simptomatične rastline v neposredni
bližini pa so bile izruvane in takoj uničene, ali
─ simptomi Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young,
Dye & Wilkie so bili na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi opaženi pri največ
2 % razmnoževalnega materiala in sadik, navedeni razmnoževalni material in sadike
ter vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bili izruvani in takoj uničeni;
d) zahteve, ki se nanašajo na Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.:
─ razmnoževalni material in sadike se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da
so prosta Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., ali
─ na razmnoževalnem materialu in sadikah na enoti pridelave v zadnji popolni rastni
dobi niso bili opaženi simptomi Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin
et al., vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj
uničene, ali
─ simptomi Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. so bili na enoti
pridelave v zadnji popolni rastni dobi opaženi na največ 2 % razmnoževalnega
materiala in sadik, pri čemer so bili navedeni razmnoževalni material in sadike ter
vse simptomatične rastline v neposredni bližini izruvani in takoj uničeni.
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Pyrus L.

12.1 Vizualni pregledi
Vse kategorije:
Vizualni pregledi se opravijo enkrat letno.
12.2 Vzorčenje in testiranje
Kategorija izvorni material:
Vsaka izvorna matična rastlina se vsakih petnajst let vzorči in testira na prisotnost
nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge II Direktive 2014/98/EU, razen
na prisotnost viroidov in bolezni, podobnih virusnim. Prvo vzorčenje in testiranje se opravita
petnajst let po sprejetju rastline kot izvorne matične rastline.
Vzorčenje in testiranje vsake izvorne matične rastline se opravita tudi v primeru suma na
prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge I Direktive
2014/98/EU.
Kategorija osnovni material:
Osnovne matične rastline, ki se vzdržujejo v objektih, zaščitenih pred žuželkami:
─ reprezentativni delež osnovnih matičnih rastlin se vsakih petnajst let vzorči in testira na
prisotnost Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.
Osnovne matične rastline, ki se ne vzdržujejo v objektih, zaščitenih pred žuželkami:
a) reprezentativni delež osnovnih matičnih rastlin se vsaka tri leta vzorči in testira na
prisotnost Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider;
b) reprezentativni delež osnovnh matičnih rastlin se na podlagi ocene tveganja za okužbo
teh rastlin vzorči in testira:
─ vsakih petnajst let na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov
iz priloge II Direktive 2014/98/EU, razen na prisotnost Candidatus Phytoplasma pyri
Seemüller & Schneider, viroidov in bolezni, podobnih virusnim,
─ v primeru suma na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz
priloge I Direktive 2014/98/EU.
Kategorija certificiran material:
Certificirane matične rastline, ki se vzdržujejo v objektih, zaščitenih pred žuželkami:
─ reprezentativni delež certificiranih matičnih rastlin se vsakih petnajst let vzorči in testira
na prisotnost Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.
Certificirane matične rastline, ki se ne vzdržujejo v objektih, zaščitenih pred žuželkami:
a) reprezentativni delež certificiranih matičnih rastlin se vsakih pet let vzorči in testira na
prisotnost Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider;
b) reprezentativni delež certificiranih matičnih rastlin se na podlagi ocene tveganja za
okužbo teh rastlin vzorči in testira:
─ vsakih petnajst let na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov
iz priloge II Direktive 2014/98/EU, razen na prisotnost Candidatus Phytoplasma pyri
Seemüller & Schneider, viroidov in bolezni, podobnih virusnim,
─ v primeru suma na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz
priloge I Direktive 2014/98/EU.
Certificirane sadike:
─ vzorčenje in testiranje se opravita v primeru suma na prisotnost nadzorovanih
nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge I in priloge II Direktive 2014/98/EU.
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Kategorija CAC material:
Vzorčenje in testiranje se opravita v primeru suma na prisotnost nadzorovanih
nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge I in priloge II Direktive 2014/98/EU.
12.3 Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja
Kategorija osnovni material:
Zahteve, ki se nanašajo na Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider:
─ razmnoževalni material in sadike se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so
prosta Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, ali
─ na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso bili opaženi simptomi Candidatus
Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, vse simptomatične rastline v neposredni
bližini pa so bile izruvane in takoj uničene.
Zahteve, ki se nanašajo na Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:
─ razmnoževalni material in sadike se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so
prosta Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ali
─ razmnoževalni material in sadike so se v zadnji popolni rastni dobi na enoti pridelave
redno pregledovali, ves razmnoževalni material in vse sadike, ki so kazali simptome
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., in vse sosednje gostiteljske rastline pa so bili
takoj izruvani in uničeni.
Kategoriji certificiran material in CAC material:
Zahteve, ki se nanašajo na Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider:
─ razmnoževalni material in sadike se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so
prosta Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, ali
─ na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso bili opaženi simptomi Candidatus
Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, vse simptomatične rastline v neposredni
bližini pa so bile izruvane in takoj uničene ali
─ simptomi Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider so bili na enoti pridelave
v zadnji popolni rastni dobi opaženi pri največ 2 % razmnoževalnega materiala in sadik,
navedeni razmnoževalni material in sadike ter vse simptomatične rastline v neposredni
bližini so bili izruvani in takoj uničeni, s testiranjem reprezentativnega vzorca preostalega
asimptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadik v partijah, v katerih so bili odkriti
simptomatičen razmnoževalni material in sadike, pa je bilo ugotovljeno, da niso okuženi
s Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.
Zahteve, ki se nanašajo na Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:
─ razmnoževalni material in sadike se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so
prosta Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ali
─ razmnoževalni material in sadike so se v zadnji popolni rastni dobi na enoti pridelave
redno pregledovali, ves razmnoževalni material in vse sadike, ki so kazali simptome
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., in vse sosednje gostiteljske rastline pa so bili
takoj izruvani in uničeni.
13.

Ribes L.

13.1 Vizualni pregledi
Kategorija izvorni material:
Vizualni pregledi se opravijo dvakrat letno.
Kategorije osnovni material, certificiran material in CAC material:
Vizualni pregledi se opravijo enkrat letno.
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13.2 Vzorčenje in testiranje
Kategorija izvorni material:
Vsaka izvorna matična rastlina vsaka štiri leta vzorči in testira na prisotnost nadzorovanih
nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge II Direktive 2014/98/EU; prvo vzorčenje in
testiranje se opravita štiri leta po sprejetju rastline kot izvorne matične rastline.
Vzorčenje in testiranje se opravita tudi v primeru suma na prisotnost nadzorovanih
nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge I Direktive 2014/98/EU.
Kategorije osnovni material, certificiran material in CAC material:
Vzorčenje in testiranje se opravita v primeru suma na prisotnost nadzorovanih
nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge I in priloge II Direktive 2014/98/EU.
13.3 Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja
Kategorija osnovni material:
Delež razmnoževalnega materiala in sadik, ki so v zadnji popolni rastni dobi na enoti
pridelave kazali simptome Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer, ni
presegal 0,05%, navedeni razmnoževalni material in sadike ter vse sosednje gostiteljske
rastline pa so bili izruvani in uničeni.
Kategorija certificiran material:
Delež razmnoževalnega materiala in sadik, ki so v zadnji popolni rastni dobi na enoti
pridelave kazali simptome Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer, ni
presegal 0,5%, navedeni razmnoževalni material in sadike ter vse sosednje gostiteljske
rastline pa so bili izruvani in uničeni.
14.

Rubus L.

14.1 Vizualni pregledi
Kategorija izvorni material:
Vizualni pregledi se opravijo dvakrat letno.
Kategorija osnovni material:
Če se razmnoževalni material in sadike pridelujejo ali vzdržujejo na prostem ali v loncih, se
vizualni pregledi opravijo dvakrat letno.
Pri razmnoževalnem materialu in sadikah, ki so pridelani z mikrorazmnoževanjem in se
vzdržujejo manj kot tri mesece, se v tem času opravi samo en vizualni pregled.
Kategoriji certificiran material in CAC material:
Vizualni pregledi se opravijo enkrat letno.
14.2 Vzorčenje in testiranje
Kategorija izvorni material:
Vsaka izvorna matična rastlina se vsaki dve leti vzorči in testira na prisotnost nadzorovanih
nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge II Direktive 2014/98/EU; prvo vzorčenje in
testiranje se opravita dve leti po sprejetju rastline kot izvorne matične rastline.
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Vzorčenje in testiranje se opravita tudi v primeru suma na prisotnost nadzorovanih
nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge I Direktive 2014/98/EU.
Kategorije osnovni material, certificiran material in CAC material:
Vzorčenje in testiranje se opravita:
─ če simptomi Arabis mosaic virusa, Raspberry ringspot virusa, Strawberry latent ringspot
virusa in Tomato black ring virusa pri vizualnem pregledu niso jasni,
─ v primeru suma na prisotnost ostalih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov
iz priloge I in priloge II Direktive 2014/98/EU.
14.3 Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja
Kategorija osnovni material:
Zahteve, ki se nanašajo na viruse:
─ simptomi vseh virusov iz priloge I in priloge II Direktive 2014/98/EU so bili na enoti
pridelave v zadnji popolni rastni dobi opaženi pri največ 0,25 % razmnoževalnega
materiala in sadik, navedeni razmnoževalni material in sadike ter vse simptomatične
rastline v neposredni bližini pa so bili izruvani in takoj uničeni;
─ v primeru pozitivnega rezultata pri testiranju razmnoževalnega materiala in sadik, ki so
bili vzorčeni v skladu s 14.2 točko te priloge, ker so kazali simptome Arabis mosaic
virusa, Raspberry ringspot virusa, Strawberry latent ringspot virusa ali Tomato black ring
virusa, se zadevni razmnoževalni material in sadike izruvajo in takoj uničijo.
Zahteve, ki se nanašajo na ostale nadzorovane nekarantenske škodljive organizme:
─ delež razmnoževalnega materiala in sadik, ki v zadnji popolni rastni dobi na enoti
pridelave kažejo simptome naslednjih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih
organizmov, ne presega 0,1% pri Agrobacterium spp. Conn. in 0,1% Rhodococcus
fascians Tilford;
─ razmnoževalni material in sadike, ki kažejo simptome Agrobacterium spp. Conn. in
Rhodococcus fascians Tilford, ter vse sosednje gostiteljske rastline, se izruvajo in
uničijo.
Kategorija certificiran material:
Zahteve, ki se nanašajo na viruse:
─ simptomi vseh virusov iz priloge I in priloge II Direktive 2014/98/EU so bili na enoti
pridelave v zadnji popolni rastni dobi opaženi pri največ 0,5% razmnoževalnega
materiala in sadik, navedeni razmnoževalni material in sadike ter vse simptomatične
rastline v neposredni bližini pa so bili izruvani in takoj uničeni;
─ v primeru pozitivnega rezultata pri testiranju razmnoževalnega materiala in sadik, ki so
bili vzorčeni v skladu s 14.2 točko te priloge, ker so kazali simptome Arabis mosaic
virusa, Raspberry ringspot virusa, Strawberry latent ringspot virusa ali Tomato black ring
virusa, se zadevni razmnoževalni material in sadike izruvajo in takoj uničijo.
Zahteve, ki se nanašajo na ostale nadzorovane nekarantenske škodljive organizme:
a) delež razmnoževalnega materiala in sadik, ki na enoti pridelave v zadnji popolni rastni
dobi kažejo simptome naslednjih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, ne
presega:
─ 0,5 % pri Resseliella theobaldi Barnes,
─ 1% pri Agrobacterium spp. Conn.,
─ 1% pri Rhodococcus fascians Tilford;
b) razmnoževalni material in sadike, ki kažejo simptome nadzorovanih nekarantenskih
škodljivih organizmov iz prejšnje točke, ter vse sosednje gostiteljske rastline, se izruvajo
in uničijo.
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Kategorija CAC material:
V primeru pozitivnega rezultata pri testiranju razmnoževalnega materiala in sadik, ki so bili
vzorčeni v skladu s 14.2 točko te priloge, ker so kazali simptome Arabis mosaic virusa,
Raspberry ringspot virusa, Strawberry latent ringspot virusa ali Tomato black ring virusa, se
zadevni razmnoževalni material in sadike izruvajo in takoj uničijo.
15.

Vaccinium L.

15.1 Vizualni pregledi
Kategorija izvorni in osnovni material:
Vizualni pregledi se opravijo dvakrat letno.
Kategoriji certificiran in CAC material:
Vizualni pregledi se opravijo enkrat letno.
15.2 Vzorčenje in testiranje
Kategorija izvorni material:
Vsaka izvorna matična rastlina vsakih pet let vzorči in testira na prisotnost nadzorovanih
nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge II Direktive 2014/98/EU; prvo vzorčenje in
testiranje se opravita pet let po sprejetju rastline kot izvorne matične rastline.
Vzorčenje in testiranje se opravita tudi v primeru suma na prisotnost nadzorovanih
nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge I Direktive 2014/98/EU.
Kategorije osnovni, certificiran in CAC material:
Vzorčenje in testiranje se opravita v primeru suma na prisotnost nadzorovanih
nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge I in priloge II Direktive 2014/98/EU.
15.3 Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja
Kategorija osnovni material:
Zahteve, ki se nanašajo na Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn:
─ na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso bili opaženi simptomi Agrobacterium
tumefaciens (Smith & Townsend) Conn.
Zahteve, ki se nanašajo na Diaporthe vaccinii Shear:
─ razmnoževalni material in sadike se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so
prosta Diaporthe vaccinii Shear, ali
─ na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso bili opaženi simptomi Diaporthe
vaccinii Shear.
Zahteve, ki se nanašajo na Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin in Godronia cassandrae
(anamorf Topospora myrtilli) Peck:
a) delež razmnoževalnega materiala in sadik, ki v zadnji popolni rastni dobi na enoti
pridelave kažejo simptome naslednjih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih
organizmov, ne presega:
─ 0,1% pri Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck,
─ 0,5% pri Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin;
b) razmnoževalni material in sadike, ki kažejo simptome nadzorovanih nekarantenskih
škodljivih organizmov iz prejšnje točke, ter vse sosednje gostiteljske rastline, se izruvajo
in uničijo.
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Kategorija certificiran material:
Zahteve, ki se nanašajo na Diaporthe vaccinii Shear:
– razmnoževalni material in sadike se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so
prosta Diaporthe vaccinii Shear, ali
– na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso bili opaženi simptomi Diaporthe
vaccinii Shear.
Zahteve, ki se nanašajo na Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn,
Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin in Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli)
Peck:
a) delež razmnoževalnega materiala in sadik, ki v zadnji popolni rastni dobi na enoti
pridelave kažejo simptome naslednjih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih
organizmov, ne presega:
─ 0,5% pri Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn,
─ 0,5% pri Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck,
─ 1 % pri Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin;
b) razmnoževalni material in sadike, ki kažejo simptome nadzorovanih nekarantenskih
škodljivih organizmov iz prejšnje točke, ter vse sosednje gostiteljske rastline, se izruvajo
in uničijo.«.
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Naznanilo o odobritvi sheme državne pomoči
št. SA.56999 (2020/N) po Zakonu o interventnih
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19
in omilitev njenih posledic za državljane
in gospodarstvo

Na podlagi sedmega odstavka 74. člena Zakona o državni
upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo,
89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12
– ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) minister za
finance objavlja

NAZNANILO
o odobritvi sheme državne pomoči št. SA.56999
(2020/N) po Zakonu o interventnih ukrepih za
zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih
posledic za državljane in gospodarstvo
Minister za finance naznanja prejetje sklepa Evropske komisije z dne 24. 4. 2020 o odobritvi sheme državne pomoči po
Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19
in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20).
Št. 007-305/2020/6
Ljubljana, dne 11. maja 2020
EVA 2020-1611-0063
Mag. Andrej Šircelj
minister
za finance

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1020.

Sklep o določitvi nujnih ukrepov v zvezi
z boleznijo modrikastega jezika

Na podlagi prvega odstavka 77.a člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12
– ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18)
generalni direktor Uprave Republike Slovenije za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin sprejme

SKLEP
o določitvi nujnih ukrepov v zvezi z boleznijo
modrikastega jezika
I
Celotno ozemlje Republike Slovenije se za izvajanje
6. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1266/2007 z dne 26. oktobra
2007 o pravilih za izvajanje Direktive Sveta 2000/75/ES v zvezi
z nadzorom, spremljanjem in omejitvami premikov nekaterih
živali, ki so dovzetne za bolezen modrikastega jezika (UL L
št. 283 z dne 27. 10. 2007, str. 37), zadnjič spremenjene z
Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 456/2012 z dne 30. maja
2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1266/2007 o pravilih za

Uradni list Republike Slovenije
izvajanje Direktive Sveta 2000/75/ES v zvezi z nadzorom, spremljanjem in omejitvami premikov nekaterih živali, ki so dovzetne za bolezen modrikastega jezika (UL L št. 141 z dne 31. 5.
2012, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1266/2007/ES)
šteje za območje z omejitvami zaradi serotipa 4 virusa bolezni
modrikastega jezika (v nadaljnjem besedilu: BTV 4).
II
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo
in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava) je na podlagi
klimatskih dejavnikov in rezultatov entomološkega nadzora, ki
ga izvaja na podlagi 4. točke Priloge I Uredbe 1266/2007/ES,
in v skladu z merili iz Priloge V Uredbe 1266/2007/ES določila
konec obdobja brez aktivnosti vektorjev na celotnem ozemlju
Republike Slovenije. Obdobje brez aktivnosti vektorjev se konča 27. aprila 2020. S tem dnem se začne obdobje aktivnosti
vektorjev, ki traja do preklica.
III
Poleg pogojev iz točke (a) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1266/2007/ES se za premike dovzetnih živali z območja z
omejitvami uporabljajo tudi naslednji pogoji, sprejeti na podlagi
točke (b) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1266/2007/ES in
določeni v sporazumu, sklenjenim med Republiko Slovenijo in
Republiko Avstrijo:
– obdobje, po katerem se lahko prvič cepljene živali
premaknejo iz Republike Slovenije na prosto območje v
Republiki Avstriji, se skrajša s 60 na 10 dni in preiskave
niso potrebne;
– živali, mlajše od 90 dni, se lahko premaknejo iz Republike Slovenije na prosto območje v Republiki Avstriji, če izvirajo
od mater, cepljenih proti BTV 4.
IV
Na podlagi dodatnih pogojev za tranzit živali iz točke (a)
prvega odstavka 9. člena Uredbe 1266/2007/ES v obdobju
aktivnosti vektorjev se po ustreznem čiščenju in dezinfekciji na
kraju natovarjanja sredstva za prevoz obdelajo z odobrenimi insekticidi oziroma repelenti, kar izvede organizacija s koncesijo
za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije
in deratizacije in o tem prevozniku izda potrdilo.
V
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati Sklep o
določitvi nujnih ukrepov v zvezi z boleznijo modrikastega jezika
(Uradni list RS, št. 79/19 in 81/19 – popr.) in Sklep o določitvi
začasnih nujnih ukrepov v zvezi z boleznijo modrikastega jezika, št. U3440 – 2/2020/8, z dne 22. aprila 2020, ki je objavljen
na spletni strani Uprave.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-157/2020
Ljubljana, dne 30. aprila 2020
EVA 2020-2330-0075
Dr. Jernej Drofenik
v. d. generalnega direktorja
Uprave za varno hrano, veterinarstvo
in varstvo rastlin
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OBČINE
TOLMIN
1021.

Odlok o pokopališkem redu v Občini Tolmin

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 30/18), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS,
št. 62/16), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS,
št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 32/16), Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Tolmin (Primorske novice, Uradne objave
št. 21/2008, Uradni list RS, št. 77/19) ter 11. in 21. člena Statuta
Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) je Občinski
svet Občine Tolmin na 10. (dopisni) seji dne 30. 4. 2020 sprejel

ODLOK
o pokopališkem redu v Občini Tolmin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se določa izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju Občine Tolmin (v nadaljnjem
besedilu: občina).
(2) V besedilu odloka uporabljeni izrazi, zapisani v moški
spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in
za ženske.
2. člen
Na območju občine so naslednja pokopališča in pripadajoča naselja:
POKOPALIŠČE
Bača pri Podbrdu
Dolenja Trebuša
Gorenja Trebuša
Grahovo ob Bači
Idrija pri Bači
Kamno
Kanalski Lom
Kneža
Most na Soči
Obloke
Pečine
Podbrdo
Podmelec
Ponikve
Roče
Rut
Stržišče
Šentviška Gora
Tolmin

Volče

NASELJE
Bača pri Podbrdu
Dolenja Trebuša, Stopnik (del)
Gorenja Trebuša
Grahovo ob Bači, Koritnica
Idrija pri Bači
Kamno
Dolgi Laz, Grudnica (del),
Kanalski Lom, Tolminski Lom
Kneža, Temljine
Bača pri Modreju, Drobočnik,
Gorenji Log, Kozmerice, Modrej,
Modrejce, Most na Soči, Postaja
Hudajužna, Obloke
Pečine (del)
Kuk, Petrovo Brdo, Podbrdo, Porezen,
Trtnik
Klavže, Kneške Ravne, Lisec, Loje,
Logaršče, Podmelec, Sela nad
Podmelcem
Ponikve (del)
Grudnica (del), Roče, Slap ob Idrijci
Grant, Rut
Kal, Stržišče, Znojile
Daber, Gorski vrh, Polje, Prapetno
Brdo, Šentviška Gora, Zakraj, Stopnik
(del), Pečine (del), Ponikve (del)
Čadrg, Dolje, Gabrje, Ljubinj, Poljubinj,
Prapetno, Selišče, Tolmin, Tolminske
Ravne, Volarje, Zadlaz-Čadrg,
Zadlaz-Žabče, Zatolmin, Žabče
Čiginj, Kozaršče, Sela pri Volčah,
Volčanski Ruti, Volče

3. člen
(1) Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne
dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna
služba, in pogrebno dejavnost, ki se izvaja na trgu.
(2) Pokopališka dejavnost je v pristojnosti občine in obsega upravljanje ter urejanje pokopališč, ki obsega tudi storitve
grobarjev.
4. člen
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je
določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost,
in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
5. člen
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti iz tretjega člena tega odloka, ki niso
posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo državni in
občinski predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
II. POGREBNA DEJAVNOST
6. člen
(1) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od
kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali
zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema
organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do
hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo
le-teh.
(2) Izvajalec 24-urne dežurne službe na območju občine
je Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o.
7. člen
(1) Izvajalec pogrebne dejavnosti, ki se izvaja na trgu, je
lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje pogrebne dejavnosti, določene z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo pogrebno in pokopališko dejavnost.
(2) Pogrebna dejavnost, ki se izvaja na trgu, obsega:
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna
služba,
– pripravo pokojnika,
– upepelitev pokojnika,
– pripravo in izvedbo pogreba.
8. člen
Pogreb obsega:
– prijavo pokopa,
– pripravo pokojnika,
– prevoz pokojnika,
– pogrebno slovesnost,
– pokop.
9. člen
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba ali, če naročnika pogreba ni, občina, kjer je imel pokojnik
zadnje stalno oziroma začasno prebivališče oziroma, kjer je
pokojnik umrl ali bil najden. Pokop lahko upravljavcu pokopališča prijavi tudi izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral
naročnik pogreba ali občina.
(2) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni
zdravnik oziroma zdravstvena organizacija ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
10. člen
(1) Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred
upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne de-
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javnosti, pri čemer se priprava pokojnika lahko izvede le v
ustreznih prostorih zdravstvene ustanove ali izvajalca pogrebne dejavnosti ali domovih za ostarele.
(2) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena
se priprava pokojnika lahko opravi doma, če je pokojnik pred
pogrebom doma. Pokojnik je lahko pred pogrebom doma le v
krajih, kjer s tem odlokom na pokopališčih ni predpisana uporaba mrliške vežice in stanovanjska hiša nima več kot dve stanovanji, pod pogojem, da smrt ni posledica nalezljive bolezni.
11. člen
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred
pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.
(2) Čas in način pogrebne slovesnosti uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec
pogrebne dejavnosti.
(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo
voljo in na način, določen s tem odlokom.
(4) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in
pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba, pri čemer obsega minimalna pogrebna slovesnost prevoz ali prenos
pokojnika iz mrliške vežice do mesta pokopa.
(5) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev, katerih obred je sestavni
del pogrebne slovesnosti.
(6) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi častna
enota z vojaškim strelnim orožjem ali druga društva z drugim
strelnim orožjem, ki izstreli častno salvo v slovo umrlemu. Za
varnost udeležencev pogreba je odgovoren vodja enote oziroma društva.
(7) Izjemoma lahko pogrebno slovesnost organizirajo državni organi v skladu s protokolarnimi predpisi, usklajenimi z
zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
12. člen
(1) Pogrebna slovesnost na pokopališču se prične na
prostoru, ki je določen v ta namen.
(2) Pogrebna slovesnost je praviloma javna, kateri vsakdo
nemoteno prisostvuje, ali pa se izvede v ožjem družinskem
krogu, ki ji prisostvujejo le povabljeni.
(3) Pogrebne slovesnosti se lahko opravijo v skladu s
pravili in navadami vere pokojnika oziroma naročnika pogreba,
vendar se mora naročnik pogreba o tem pred pogrebom upoštevaje določila pokopališkega reda dogovoriti tako z izvajalcem pogrebne dejavnosti kot tudi z upravljavcem pokopališča.
13. člen
(1) Krsta s pokojnikom ali žara s pepelom pokojnika se na
dan pogrebne slovesnosti praviloma položi v poslovilno dvorano mrliške vežice oziroma poslovilni prostor ob uri, dogovorjeni
z naročnikom pogreba ali izvajalcem pogrebne dejavnosti,
vendar praviloma najmanj dve uri pred pričetkom pogrebne
slovesnosti.
(2) Če je na pokopališču predpisana uporaba mrliške vežice, pokojnik do položitve v poslovilno dvorano mrliške vežice
leži v mrliški vežici, sicer leži lahko doma v stanovanjski hiši, ki
nima več kot dve stanovanji, pod pogojem, da smrt ni posledica nalezljive bolezni. Pogrebna slovesnost se lahko prične na
mestu, kjer pokojnik leži, oziroma na vstopu na pokopališče, ali
pred vstopom v sakralni objekt.
(3) Če na pokopališču ni predpisana uporaba mrliške vežice, pokojnik pa doma ne sme ležati, ker gre za stanovanjsko
hišo, ki ima več kot dve stanovanji ali je smrt posledica nalezljive bolezni, pokojnik do pogrebne slovesnosti leži v ustrezno
opremljeni mrliški vežici oziroma ustrezno opremljenem poslovilnem prostoru.
14. člen
(1) Pogrebni sprevod se odvija v skladu z nazori pokojnika
oziroma v skladu z željo naročnika pogreba od kraja pričetka
pogrebne slovesnosti do groba na pokopališču.
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(2) Udeleženci pogrebnega sprevoda se razvrstijo na
krajevno običajen način. Praviloma se pogrebni sprevod prične z nosilcem državne zastave z žalnim trakom ali s črno
zastavo, če je pokojnik tuj državljan, in z nosilcem cerkvenega
znamenja, če se opravlja verski obred, sledijo prapori, za njimi
se razvrstijo ostali sodelujoči (godba, pevci, častna četa itd.),
nosilci žalnega cvetja in odlikovanj, sledijo predstavniki verskih
skupnosti, nosilci žare oziroma krste, sledijo svojci ter za njimi
vsi ostali udeleženci pogrebne slovesnosti.
(3) Na željo pokojnika oziroma naročnika pogreba se
opravi verski obred na krajevno običajen način med samim
potekom sprevoda, v mrliški vežici oziroma v objektu, namenjenem opravljanju verskih obredov.
(4) Po prihodu udeležencev pogrebnega sprevoda do
groba se krsta ali žara s pokojnikom položi v grob. Ob grobu
se zvrstijo svojci, predstavniki verske skupnosti, če se opravlja
verski obred, nosilci zastav in praporov, odlikovanj in cvetja,
govorniki in nato drugi udeleženci pogrebnega sprevoda.
(5) Po položitvi krste ali žare v grob sledi verski obred,
nato igranje ali petje žalostink, poslovilni govori. Pogrebna slovesnost se zaključi s poslovilnim poklonom z državno zastavo
in mimohodom udeležencev pogrebnega sprevoda.
(6) Grob je potrebno zasuti najkasneje dve uri po končani
pogrebni slovesnosti oziroma v primeru večjega števila pogrebov najkasneje dve uri po zadnji pogrebni slovesnosti, za kar
skrbi upravljavec pokopališča.
15. člen
Pogrebna slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se izvede na območju raztrosa. Po prihodu pogrebnega sprevoda do
območja raztrosa se izvede raztros, ki ga opravi izvajalec pogrebne dejavnosti, pri čemer se udeleženci pogrebnega sprevoda razvrstijo pred območjem raztrosa na način pogrebnega
sprevoda do groba. Za izvedbo obreda se smiselno uporabljajo
določila tega odloka, ki veljajo za pokop s krsto ali žaro.
16. člen
(1) Pokop lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti v
skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost
in tem odlokom.
(2) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grob
ali raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika oziroma, če ta ni
znana, v skladu z voljo naročnika pogreba in na način, določen
s tem odlokom.
(3) Pokop se opravi, ko je preteklo najmanj šestintrideset
ur od nastopa smrti. Ob večjih naravnih in drugih nesrečah, v
vojni in izrednih razmerah, ko se opravi skupni pokop, lahko
območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje ta rok
skrajša.
(4) O načinu in času pokopa se dogovorita upravljavec
pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(5) Pokop se praviloma opravi na pokopališču. Zunaj
pokopališča je pokop dovoljen le kot raztros pepela iz žare ali
posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih
skupnosti ali pokop v posamezne grobove zunaj pokopališča,
po predhodno pridobljenem soglasju občinske uprave. Soglasje mora biti izdano v sedmih dneh od prejema popolne vloge
naročnika pogreba. Zoper izdani sklep ni dovoljena pritožba,
dovoljen je upravni spor.
(6) Pokop se lahko opravi vsak dan, razen 1. januarja,
1. maja, 1. novembra, 25. decembra in na velikonočno nedeljo,
pri čemer je možen praviloma samo en pokop dnevno. V času
od 1. aprila do 30. septembra se pokopi opravljajo od 9.00 do
18.00 ure, v času od 1. oktobra do 31. marca pa od 10.00 do
16.00 ure.

lišča,

17. člen
Na pokopališčih se izvaja pokop:
– pokojnikov s stalnim prebivališčem v okolišu pokopa-
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– pokojnikov s stalnim prebivališčem izven okoliša pokopališča, če je bila to želja pokojnika ali naročnika pogreba, če
pokojnik ni izrazil svoje želje, ter prostorske razmere pokopališča to omogočajo,
– oseb, ki so umrle v okolišu pokopališča in nimajo nikogar, ki bi uredil pokop v kraju njihovega stalnega prebivališča.

pov:

18. člen
Na območju občine so dovoljene naslednje vrste poko-

– pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika
shranijo v žaro in pokopljejo v grob, pri čemer žare ni dovoljeno
shranjevati izven pokopališča,
– raztros pepela iz žare, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču, kjer okoliščine primera to
dopuščajo, ali zunaj njega,
– pokop stanovskih predstavnikov verske skupnosti v
grobnice verskih skupnosti ali posamezne grobove zunaj pokopališča,
– pokop, ki se opravi po predpisih, ki urejajo vojna grobišča ali prikrita vojna grobišča.
19. člen
(1) Naročnik pogreba lahko zaprosi za raztros pepela iz
žare zunaj pokopališča. V vlogi mora navesti podatke o pokojniku, kraj in čas raztrosa pepela, ter priložiti potrdilo o smrti
oziroma mrliški list, soglasje lastnika zemljišča, na katerem se
predlaga raztros, soglasja najbližjih sorodnikov za izbrani način
pokopa, ter mnenje upravljavcev zavarovanih območij, v kolikor
se predlaga raztros na teh območjih.
(2) Raztros pepela iz žare zunaj pokopališča se praviloma
opravi v ožjem družinskem krogu. Raztros pepela se izvede
tako, da ne posega nedopustno v pravice tretjih oseb in na
lokaciji, za katero občinska uprava ugotovi, da je primerna z
vidika varstva okolja.
(3) Raztros pepela iz žare v vodotoke je mogoč le na
določenih lokacijah, katere ob upoštevanju okoljevarstvenih
predpisov in pravic tretjih določi občinska uprava. Raztros ni
mogoč v območje kopalnih voda v času od 1. 5. do 15. 10.
(4) Raztros pepela iz žare ni mogoč v podzemne jame
in na območjih stavbnih zemljišč ter v oddaljenosti manj kot
100 metrov od meje le-teh.
20. člen
Stroške 24-urne dežurne službe in stroške pogreba mora
poravnati naročnik pogreba. Če naročnika pogreba ni, mora
stroške pogreba poravnati občina, ki je prijavila pokop. Stroške
pogreba lahko poravna tudi druga fizična ali pravna oseba.
21. člen
Če je plačnik pokopa občina, se na pokopališču v Tolminu
opravi praviloma pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto
in pokoplje v grob. Kjer okoliščine primera tega ne dopuščajo,
se opravi anonimni pokop z raztrosom pepela. Kjer okoliščine
primera tudi tega ne dopuščajo, pa se pokop opravi z žaro, kjer
se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v
grob.
III. POKOPALIŠKA DEJAVNOST
22. člen
(1) Upravljanje pokopališč obsega:
– zagotavljanje urejenosti pokopališča, ki obsega vzdrževanje pokopališča in pokopaliških objektov in naprav ter
druge pokopališke infrastrukture, storitve najema pokopaliških
objektov in naprav ter storitve grobarjev,
– izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja,
– oddajo grobov v najem,
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– vodenje evidence in izdajanje soglasij v zvezi s posegi
na območju pokopališč.
(2) Upravljavec pokopališč na območju občine je Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o., lahko pa tudi krajevna skupnost, če ima za to primerno usposobljene izvajalce.
23. člen
(1) Pokopališče mora biti ograjeno z ograjo ali zimzelenim rastlinjem ter praviloma odmaknjeno od drugih objektov in
mora imeti urejeno odlaganje odpadkov. V kolikor je to mogoče
morajo biti na pokopališču zagotovljeni vodni viri in elektrika.
(2) Če je pokopališče ograjeno z zidom, se na novo nanj
ne smejo pritrjevati nagrobne plošče.
(3) Upravljavec pokopališča je dolžan skrbeti za red in
čistočo na pokopališču in v mrliški vežici ter za vzdrževanje
pokopaliških objektov in naprav, kakor tudi druge pokopališke
infrastrukture, kot so zidovi, ograje, poti, zelenice, žive meje,
in za druga vzdrževalna dela, odvoz odpadkov, porabo vode
in elektrike, zimsko službo, vodenje registrov in drugih del,
potrebnih za upravljanje pokopališča.
(4) Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne
jame ter prvo ureditev groba, ki zajema odvoz odvečne zemlje
in posušenega cvetja na odlagališče. Naloga grobarjev je tudi
prekop posmrtnih ostankov.
24. člen
(1) Na pokopališču Tolmin je uporaba mrliške vežice obvezna.
(2) Mrliška vežica iz prejšnjega odstavka tega člena je odprta vsak dan med 8.00 in 19.00 uro, v dogovoru z naročnikom
pogreba pa lahko tudi dlje.
(3) Na ostalih pokopališčih se mrliške vežice štejejo za
poslovilni prostor.
25. člen
(1) Upravljavec pokopališča vodi evidenco o pokojnikih,
ki so ali so bili pokopani na pokopališču, pokopališki kataster
in evidenco najemnikov grobov.
(2) Upravljavec pokopališča za vsako pokopališče izdela
pokopališki kataster v tekstualni in grafični obliki in načrt pokopališča z vrstami grobov ter sproti dopolnjuje evidenco grobov
in evidenco najemnikov grobov.
26. člen
Na pokopališčih so dovoljene naslednje zvrsti grobov in
prostori za pokope:
– klasični grobovi – enojni, otroški, dvojni, trojni, povečani
grobni prostor in grobnice,
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope,
– prostor za raztros pepela.
27. člen
(1) Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle
osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Širina
enojnega groba je do 1,00 m, dolžina pa 2,00 m.
(2) Otroški grobovi so tisti, ki omogočajo pokop otroka.
V otroške grobove se pokopavajo otroške krste in žare. Širina
otroškega groba je do 1,00 m, dolžina pa 1,00 m.
(3) Dvojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop ene krste
poleg druge na enaki višini v grobu. V dvojne grobove se poleg
krst pokopavajo tudi žare. Širina dvojnega groba je od 1,00 m
do 2,00 m, dolžina pa 2,00 m.
(4) Trojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop ene krste
poleg druge na enaki višini v grobu. V trojne grobove se poleg
krst pokopavajo tudi žare. Širina trojnega groba je od 2,00 m
do 3,00 m, dolžina pa 2,00 m.
(5) Povečan grobni prostor je grobni prostor večjih dimenzij od standardnega grobnega prostora (nad 6 m2).
(6) Grobnice imajo v celoti obzidan podzemni del. V grobnice se krste pokopavajo tako, da se polagajo ena na drugo
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ali pa na police. V grobnice se pokopavajo krste s kovinskimi
vložki in žare.
(7) Žarni grobovi so talni in zidni. V žarne grobove se pokopavajo le žare. Širina talnega žarnega groba je od 0,60 m do
1,00 m, dolžina pa od 0,60 m do 1,00 m. Dimenzije pokončnega
žarnega groba so višina največ 0,60 m, širina največ 0,80 m
in globina največ 0,60 m, vanj pa je mogoče shraniti najmanj
šest žar.
(8) Prostor za anonimne pokope je prostor na pokopališču, kjer se pokopi opravljajo s pokopom žare ali raztrosom
pepela iz žare in je brez označbe in imena pokojnika.
(9) Prostor za raztros pepela je prostor, kjer se raztros
pepela opravlja s posebnim za to namenjenim priborom in je
namenjen polaganju cvetja in prižiganju sveč. Imena pokojnih
so, če naročniki pogrebov to želijo, napisana na skupnem
nagrobniku.
28. člen
V prejšnjem členu določene velikosti grobov ne veljajo za
obstoječe grobove.
29. člen
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega
pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za
grob s krsto znaša deset let, na pokopališčih, kjer so tla
slabše propustna, pa petnajst let. Za grob z žaro ni mirovalne dobe.
(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v
grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku
mirovalne dobe.
30. člen
(1) Prekop groba s tem, da se posmrtne ostanke pokojnika izkoplje in prenese na drugo pokopališče ali v drug grob na
istem pokopališču je mogoč samo z dovoljenjem pristojnega
občinskega organa, ki dovoljenje izda po predhodno pridobljenem mnenju najemnika groba, iz katerega se posmrtne
ostanke pokojnika izkoplje in predhodno pridobljenem mnenju
najemnika groba, v katerega se posmrtne ostanke pokojnika
prenese.
(2) Prekop groba iz prejšnjega odstavka tega člena lahko
zahtevajo svojci ali druge fizične ali pravne osebe, ki imajo za
to upravičen interes.
(3) Prekop posmrtnih ostankov pokojnika izvede grobar v
navzočnosti pooblaščenega zdravnika. Navzočnost slednjega
ni potrebna, kadar gre za prekop žare.
31. člen
(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča na
podlagi najemne pogodbe, sklenjene v skladu s tem odlokom.
(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična
oseba.
(3) Če naročnik pogreba nima v najemu groba, mu
ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora
naročnik pogreba pred naročilom le-tega skleniti najemno
pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.
(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto
njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene
druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju naročnika pogreba z upravljavcem pokopališča
ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba
v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena.
(5) Ob smrti najemnika groba se morajo dediči najemnika
groba dogovoriti, kateri izmed njih bo prevzel pravico do najema groba. Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je
poravnal stroške pogreba umrlega najemnika groba. V kolikor
nihče ne želi prevzeti najema groba, se ta šteje kot opuščen do
konca mirovalne dobe, nakar se ga prekoplje in odda v najem
drugemu najemniku groba. Posmrtne ostanke pokojnika oziroma pepel iz žare se prenese v skupno grobnico.
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(6) Določila prejšnjega odstavka tega člena se smiselno
uporabljajo tudi, če je imel najemnik groba, ki je umrl, v najemu
več grobov.
(7) Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogojem, da se s tem strinja
najemnik groba, ki mora podati pisno odpoved groba, in je
grobnina za tekoče leto plačana. Prenos najemnega razmerja
je brezplačen.
32. člen
(1) Najemno razmerje se sklepa za nedoločen čas.
(2) Najemno razmerje lahko preneha:
– če najemnik groba ne poravna grobnine za preteklo leto
niti po predhodnem pisnem opozorilu,
– če najemnik groba ne vzdržuje groba v skladu s tem
odlokom in sklenjeno najemno pogodbo niti po predhodnem
pisnem opozorilu,
– po volji najemnika groba, pri čemer je ta dolžan grobnino plačevati do konca mirovalne dobe,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.
(3) Po prenehanju veljavnosti najemne pogodbe se grob,
v kolikor ne izkaže druga oseba interesa, da bi prevzela pravico
do najema groba, šteje kot opuščen do konca mirovalne dobe,
nakar se ga prekoplje in odda v najem drugemu najemniku
groba. Posmrtne ostanke pokojnika oziroma pepel iz žare se
prenese v skupno grobnico.
(4) Najemnik groba je dolžan v primeru iz prejšnjega
odstavka tega člena na lastne stroške odstraniti opremo groba
v 45. dneh po prenehanju veljavnosti najemne pogodbe. Po izteku tega roka opremo groba po predhodnem pisnem opozorilu
odstrani upravljavec pokopališča na stroške najemnika groba
in jo odloži na deponiji gradbenih materialov.
33. člen
Najemnik groba plačuje za najem groba grobnino. Grobnino plača tudi naročnik pogreba za raztros pepela na pokopališču, in sicer v višini grobnine za enojni grob za obdobje
enega leta.
34. člen
Razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na
enojni grob:
VRSTA GROBA

FAKTOR GROBNINE

enojni grob

1,00

otroški grob

0,41

žarni grob

0,41

dvojni grob

1,32

trojni grob

1,50

grob 7 m2 do 8 m2

1,84

grob 8 m2 do 9 m2

2,18

grob 9

m2

do 10

m2

2,53

grob 10 m2 do 11 m2

2,87

grob 11 m2 do 12 m2

3,22

m2

m2

3,57

grob 13 m2 do 14 m2

3,87

grob 14 m2 do 15 m2

4,21

grob 12

grob 15

m2

do 13

do 16

m2

4,61

35. člen
(1) Grobnina vključuje stroške za urejenost pokopališča,
oddajo grobov v najem in vodenje evidenc.
(2) Višino grobnine na predlog upravljavca pokopališča s
sklepom določi pristojni občinski organ.
(3) Grobnina se plačuje letno za tekoče leto do konca
meseca avgusta v tekočem letu. Grobnina se lahko plača za
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obdobje, daljše od enega leta, a največ za deset let. Ob prvem
najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca
letnega obdobja.
(4) Če se najemno razmerje prekine po volji najemnika
groba s krsto pred potekom mirovalne dobe, mora ta plačati
grobnino do konca poteka mirovalne dobe.
36. člen
(1) Najemnik groba mora:
– skrbeti za urejen videz groba na način, da obrezuje in
skrbi za zasaditev (drevesa, grmovnice, cvetlice, trava), da ta
ne posega na sosednje grobove ali poti, skrbeti za grobno opremo, redno odstranjevati in odlagati plevel in ostale odpadke na
za to določena mesta,
– redno plačevati grobnino,
– postaviti nagrobni spomenik v skladu z arhitektonsko
zasnovo pokopališča,
– upravljavca pokopališča pisno obveščati o spremembi
naslova in spremembi drugih podatkov, ki so pomembne za
obračun grobnine,
– spoštovati določbe tega odloka in sklenjene najemne
pogodbe.
(2) Na pokopališču ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih,
– odlaganje odpadkov izven za to določenih mest,
– odlaganje zemlje, robnikov ali drugega materiala, ki
ostane od prenove grobov, v posode za odpadke ali ob zid
pokopališča,
– onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in
naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov,
– sajenje drevja, grmičevja in drugih okrasnih rastlin z
močno rastjo oziroma na način, da je oviran dostop do drugih
grobov,
– voziti se s kolesom ali motornim vozilom po pokopališču,
– vodenje živali na pokopališče,
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju pokopališča,
– opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovinostrugarskih in drugih del v času napovedane pogrebne slovesnosti.
37. člen
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov
(grobov), obnova spomenikov (grobov) in grobnic ter vsak drug
poseg v prostor na pokopališču, kot je npr. prevoz materiala z
motornim vozilom, je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od
prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloči
občinska uprava v petnajstih dneh. Odločitev občinske uprave
je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
38. člen
(1) Upravljavec pokopališča zaračuna uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke
infrastrukture, kakor tudi storitve grobarjev, naročniku pogreba
oziroma izbranemu izvajalcu pogrebne dejavnosti.
(2) Stroške izdaje soglasja iz prejšnjega člena upravljavec
pokopališča zaračuna najemniku groba oziroma uporabniku.
(3) Stroške iz prvega in drugega odstavka tega člena
upravljavec zaračuna skladno s cenikom, ki ga potrdi pristojni
občinski organ.
39. člen
Za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču zaračuna upravljavec pokopališča izvajalcu pogreba pogrebno
pristojbino, skladno s cenikom, ki ga potrdi pristojni občinski
organ.
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IV. NADZOR
40. člen
Nadzor nad izvajanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju občine in nadzor nad izvajanjem tega odloka
opravlja medobčinska inšpekcija.
V. KAZENSKE DOLOČBE
41. člen
(1) Z globo 3.000,00 EUR se za prekršek kaznuje upravljavec pokopališča, če:
– najkasneje dve uri po končani pogrebni slovesnosti
oziroma v primeru večjega števila pogrebov najkasneje dve uri
po zadnji pogrebni slovesnosti ne zasuje groba (šesti odstavek
14. člena odloka),
– ne opravlja pokopov vsak dan (šesti odstavek 16. člena
odloka),
– ne skrbi za red in čistočo na pokopališču in v mrliški
vežici ter za vzdrževanje pokopaliških objektov in naprav, kakor tudi druge pokopališke infrastrukture, kot so zidovi, ograje,
poti, zelenice, žive meje, in za druga vzdrževalna dela, odvoz
odpadkov, porabo vode in elektrike, zimsko službo, vodenje
registrov in drugih del, potrebnih za upravljanje pokopališča
(tretji odstavek 23. člena odloka),
– opravi prekop groba ali pokop pokojnika na isto mesto
v grobu, kjer je bil kdo pokopan, pred potekom mirovalne dobe
(drugi odstavek 29. člena odloka),
– opravi prekop brez izdanega dovoljenja pristojnega
občinskega organa oziroma v nasprotju z izdanim dovoljenjem pristojnega občinskega organa (prvi odstavek 30. člena
odloka).
(2) Z globo 500,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba
upravljavca pokopališča, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
42. člen
(1) Z globo 2.000,00 EUR se za prekršek kaznuje pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s 13. členom odloka,
– se raztros pepela iz žare izvede brez soglasja pristojnega občinskega organa ali na območju, ki ni določeno za raztros
pepela iz žare ali če raztrosa pepela iz žare ne opravi izvajalec
pogrebne dejavnosti (16. člen odloka),
– se na zid, s katerim je ograjeno pokopališče, pritrdi
nagrobno ploščo (drugi odstavek 23. člena odloka),
– se prekop groba izvede brez dovoljenja pristojnega
občinskega organa (prvi odstavek 30. člena),
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 36. člena odloka,
– ravna v nasprotju s prepovedmi iz drugega odstavka
36. člena odloka,
– opravlja posamezna dela oziroma posege na območju
pokopališča brez soglasja (prvi odstavek 37. člena odloka).
(2) Z globo 400,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba
pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega
člena.
(3) Z globo 300,00 EUR se kaznuje fizična oseba, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
(1) Izvajalec 24-urne dežurne službe je dolžan v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka predložiti pristojnemu
občinskemu organu v sprejem cenik storitev 24-urne dežurne
službe.
(2) Upravljavec pokopališča je dolžan v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka predložiti pristojnemu občinske-
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mu organu v sprejem cenik uporabe pokopališča, pokopaliških
objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, kakor
tudi storitev grobarjev in izdaje soglasja iz 38. člena tega odloka.
(3) Do sprejema cenikov iz prvega in drugega odstavka
tega člena veljajo že sprejeti in veljavni ceniki.
44. člen
(1) Krajevne skupnosti kot upravljavci posameznih pokopališč so dolžne v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka
obvestiti občino, ali bodo še opravljale pokopališko dejavnost.
(2) Krajevne skupnosti iz prejšnjega odstavka tega člena,
ki bodo pokopališko dejavnost prenesle na Komunalo Tolmin
d.o.o., so dolžne v roku trideset dni od prenosa Komunalo
Tolmin d.o.o. seznaniti s stanjem pokopaliških objektov, naprav in opreme ter Komunali Tolmin d.o.o. predati kataster
pokopališča, evidenco o pokojnikih, ki so ali so bili pokopani
na pokopališču in evidenco najemnikov grobov.
45. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališkem redu Občine Tolmin (Primorske novice, Uradne
objave, št. 19/00).
46. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2019
Tolmin, dne 4. maja 2020
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan
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VLADA
1022.

Uredba o izvajanju ukrepa poroštva
po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti
gospodarstvu za omilitev posledic epidemije
COVID-19

Na podlagi 17. člena Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19
(Uradni list RS, št. 61/20) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu
o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu
za omilitev posledic epidemije COVID-19
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba ureja podrobnejša pravila v zvezi z izvrševanjem ukrepa poroštva na podlagi Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije
COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20; v nadaljnjem besedilu:
ZDLGPE), uveljavljanjem poroštvenih zahtevkov bank in hranilnic, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, ali podružnic bank
držav članic, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki v skladu z
zakonom, ki ureja bančništvo, lahko opravljajo bančne storitve
na območju Republike Slovenije, (v nadaljnjem besedilu: banke) za izpolnitev obveznosti kreditojemalcev v primerih izdanega poroštva po ZDLGPE, načinom preverjanja upravičenosti
zahtevkov bank, roki, dokumentacijo, poročanjem, obsegom in
načinom izvajanja pooblastila družbe SID – Slovenske izvozne
in razvojne banke, d. d., Ljubljana, (v nadaljnjem besedilu: SID
banka) ter nadomestilom za njegovo izvajanje.
2. člen
(unovčevanje poroštev)
(1) SID banka izvaja posle unovčevanja poroštev, ki po tej
uredbi predstavljajo prejem in pregled zahtevkov bank za unovčitev poroštva za posamezno kreditno obveznost kreditojemalca, formalni pregled zahtevka in preveritev izračuna zahtevka,
končno potrditev zneska za izplačilo in posredovanje zahtevka
ministrstvu, pristojnemu za finance, v izplačilo poroštva.
(2) SID banka opravi formalni pregled zahtevka banke za
plačilo poroštva v desetih delovnih dneh od prejema popolnega
zahtevka na podlagi:
– kreditne pogodbe, sklenjene skladno s 5. členom
ZDLGPE;
– izjave in dokazila banke, da je na strani kreditojemalca nastopil dogodek neplačila po 178. členu Uredbe (EU)
št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija
2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L
št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 1);
– izjave in dokazila banke, da kreditojemalec ni poravnal
dospele obveznosti iz kreditne pogodbe, ki je zavarovana s
poroštvom Republike Slovenije.
(3) Skupaj z zahtevkom za unovčitev poroštva banka SID
banki posreduje dokumentacijo, določeno v 5. členu te uredbe.
3. člen
(evidenca in poziv SID banke)
(1) SID banka vodi evidenco vseh prejetih popolnih zahtevkov bank in spremlja porabo poroštvene kvote iz drugega
odstavka 7. člena ZDLGPE. O vsakem prejetem zahtevku
banke naslednji delovni dan z elektronskim sporočilom obvesti ministrstvo, pristojno za finance. Po prejemu formalno
popolnega zahtevka banke, le-tega SID banka skupaj s svojim

pozivom za plačilo poroštva v izplačilo posreduje ministrstvu,
pristojnemu za finance.
(2) Poziv SID banke iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– polni naziv banke,
– polni naziv kreditojemalca,
– pozvani znesek unovčitve poroštva v skupni višini in
navedbo specifikacije zneska glede na vrsto obveznosti,
– izjavo SID banke, da je višina pozvanega zneska skladna s kreditnimi in poroštvenimi pogoji,
– datum roka plačila,
– transakcijski račun banke,
– številko sklica za plačilo.
4. člen
(izpolnitev poroštvene obveznosti Republike Slovenije)
Ministrstvo, pristojno za finance, po prejemu popolnega
zahtevka banke za unovčitev poroštva in potrditve zneska za
izplačilo poroštva s strani SID banke v zakonitem roku izvrši
plačilo potrjenega zneska ali izroči obveznico Republike Slovenije oziroma SID banke, kot določa 9. člen ZDLGPE. Zahtevek
banke mora vsebovati vse identifikacijske podatke za izvedbo
plačila. Po izvršenem plačilu ministrstvo, pristojno za finance,
pošlje kopijo dokazila o plačilu poroštva SID banki v treh delovnih dneh od izplačila.
5. člen
(preverjanje upravičenosti zahtevkov)
(1) SID banka preveri izpolnjevanje pogojev za unovčitev
poroštva po ZDLGPE in tej uredbi ter skladnost sklenjenih
kreditnih pogodb z ZDLGPE v šestih mesecih po izplačanem
poroštvu ali izročitvi obveznic Republike Slovenije oziroma SID
banke po 9. členu ZDLGPE na podlagi:
a) kreditne pogodbe, sklenjene v skladu s 5. členom
ZDLGPE;
b) v primeru kreditnih pogodb, ki so bile namenjen poplačilu obveznosti iz kreditnih pogodb, sklenjenih v obdobju po
12. marcu 2020 do uveljavitve ZDLGPE, kopije teh kreditnih
pogodb;
c) dokazil o ustanovljenih zavarovanjih;
d) dokumentacije, na podlagi katere je bila sklenjena
kreditna pogodba;
e) izjave in dokazila banke, da z izplačilom poroštva
banka in Republika Slovenija utrpita sorazmerne izgube pod
enakimi pogoji;
f) dokazil banke, ki jih je prejela od kreditojemalca, kot
izhajajo iz četrtega in petega odstavka 5. člena ZDLGPE;
g) dokazil, skladno z odločbo Evropske komisije z dne
30. 4. 2020 (SA.57143), da je banka prenesla finančno prednost, ki izhaja iz poroštva, na kreditojemalca z znižanjem
obrestne mere kredita s poroštvom v primerjavi s hipotetično
obrestno mero tega kredita brez vseh kreditnih zavarovanj in
da banka ni zaračunala višjih nadomestil (na primer za odobritev in vodenje kredita), kot so veljala po tarifi banke pred
12. marcem 2020.
(2) SID banka preveri izpolnitev pogoja iz točke b) prvega
odstavka 5. člena ZDLGPE, da ročnost kredita ne presega petih let, tako da ugotovi dejansko število dni od datuma sklenitve
kreditne pogodbe do datuma zapadlosti zadnjega obroka kredita, kot je določeno v kreditni pogodbi ali v morebitnih dodatkih
za podaljšanje zapadlosti kredita h kreditni pogodbi.
(3) SID banka preveri izpolnitev pogoja iz drugega in tretjega odstavka 5. člena ZDLGPE, da najvišji dovoljeni skupni
znesek glavnice kredita posameznega kreditojemalca znaša
do 10% prihodkov od prodaje v letu 2019 in ne sme presegati
višine zneska stroškov dela za leto 2019, tako da ugotovi skup
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ni znesek vseh pogodbenih glavnic, ki so jih banke prijavile
v poroštveno shemo skladno s prvim odstavkom 8. člena te
uredbe, in skupni znesek vseh odloženih plačil obveznosti
kreditojemalca skladno z ZIUOPOK, ki so jih banke prijavile
SID banki po 12. členu Uredbe o izvajanju 65. člena Zakona o
interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Ugotovljeni
skupni seštevek glavnic kreditov po ZDLGPE pri vseh bankah
in skupni znesek vseh odlogov plačil kreditojemalca po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni
list RS, št. 49/20 in 61/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP)
pri vseh bankah ne sme presegati 10% prihodkov od prodaje
kreditojemalca v letu 2019 in ne sme presegati višine zneska
stroškov dela za leto 2019, izhajajoč iz dokazil, ki jih je kreditojemalec predložil banki po prvem odstavku 7. člena te uredbe.
(4) Če SID banka iz dokumentacije, ki jo je prejela skupaj
z zahtevkom banke, ne more ugotoviti vseh dejstev, potrebnih
za presojo glede izpolnjevanja vseh zahtev v zvezi s kreditnimi
pogodbami in poroštvom Republike Slovenije iz ZDLGPE in te
uredbe, pozove banko k predložitvi dodatne dokumentacije in
pojasnil. Banka mora zahtevane informacije in gradiva posredovati SID banki v desetih delovnih dneh.
(5) Če SID banka ugotovi, da je banka kredit odobrila
v nasprotju s pogoji iz ZLDGPE in te uredbe, banki pošlje
zahtevek za vrnitev zneska izplačanega poroštva skupaj z
zamudnimi obrestmi od dne izplačila poroštva do dne vračila
izplačanega poroštva na račun Republike Slovenije.
(6) Če banka zavrne vračilo zneska izplačanega poroštva
iz prejšnjega odstavka ali če banka SID banki ne posreduje
zahtevane dokumentacije v desetih delovnih dneh, se šteje, da
je banka neutemeljeno zavrnila vračilo poroštva, SID banka pa
zadevo odstopi v obravnavo Državnemu odvetništvu Republike
Slovenije.
6. člen
(letna premija za poroštvo Republike Slovenije)
(1) SID banka obračunava jamstveno premijo skladno z
letnimi premijskimi stopnjami, kot jih za posamezno velikost
podjetja in leto trajanja kredita določa 8. člen ZDLGPE. SID
banka obračun jamstvene premije za vse kredite pošlje banki.
(2) SID banka pošlje banki prvi račun za plačilo jamstvene
premije za prijavljene kredite v poroštveno shemo v mesecu,
ko od banke prejme podatke o sklenjenih kreditnih pogodbah
v prijavi v poroštveno shemo.
(3) Prva jamstvena premija se obračuna, upoštevaje dejansko število dni, od datuma podpisa kreditne pogodbe do
zaključka tekočega koledarskega leta.
(4) Premija se obračuna in plačuje enkrat letno vnaprej
za obdobje do zaključka posameznega koledarskega leta, pri
čemer se za zadnje leto trajanja kredita pri obračunu jamstvene
premije upošteva končna zapadlost kredita.
(5) Osnova za obračun prve jamstvene premije je pogodbeni znesek glavnice kredita v delu, za katerega jamči
Republika Slovenija. Osnova za obračun naslednjih premij je
sporočeno stanje neodplačane glavnice kredita na dan 31. decembra koledarskega leta v delu, za katerega jamči Republika
Slovenija, pod pogojem, da je zadnji rok za črpanje kredita po
kreditni pogodbi že potekel. Če do 31. decembra zadnji rok za
črpanje kredita še ni potekel, je osnova za obračun premije tudi
za naslednje leto pogodbeni znesek glavnice kredita v delu, za
katerega jamči Republika Slovenija.
(6) Če kreditojemalec ni črpal celotnega kredita, se premija ne vrača.
(7) V primeru unovčitve poroštva za celoten kredit ob
predhodnem odpoklicu kreditne pogodbe ali odpovedi poroštvu
Republike Slovenije, po tem ko je kredit že prijavljen v poroštveno shemo, se jamstvena premija za naslednje leto, ki sledi
dogodku sporočila banke, da se poroštvu odpoveduje ali prejemu zahtevka banke za unovčitev poroštva za neodplačano
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glavnico kredita, ne obračunava, prav tako se že obračunana
ali plačana premija banki niti kreditojemalcu ne vrača.
(8) Razen pri prvem obračunu jamstvene premije, SID
banka izstavi račun banki do 20. januarja za tekoče leto ter
hkrati en izvod računa pošlje ministrstvu, pristojnemu za finance.
(9) Banka v osmih dneh od dneva izstavitve računa poravna obveznosti iz naslova obračunane jamstvene
premije za vse kredite z nakazilom na podračun s številko
01100-6300109972 Republika Slovenija – Proračun in s sklicem
18 10995-7141220-xxxxxxLL, pri čemer je xxxxxx šestmestna
oznaka identifikacijske številke računa in LL dvomestna oznaka
proračunskega leta.
7. člen
(dokumentacija kreditojemalca)
(1) Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz drugega in
tretjega odstavka 5. člena ZDLGPE kreditojemalec predloži
banki letno poročilo za kreditojemalca za poslovno leto 2019
oziroma računovodske izkaze in druga relevantna dokazila
ter listine, iz katerih izhajajo verodostojni podatki o doseženih
prihodkih od prodaje v letu 2019 in o stroških dela kreditojemalca za poslovno leto 2019 (obračunanih in izplačanih bruto
plačah). Kreditojemalec predloži banki tudi izjavo, v kateri
navede:
a) ali ima sklenjene odloge plačil obveznosti po Zakonu o
interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev
(Uradni list RS, št. 36/20 in 49/20 – ZIUZEOP; v nadaljnjem
besedilu: ZIUOPOK) v zvezi s poroštvom Republike Slovenije
po 65. členu ZIUZEOP tudi pri drugih bankah,
b) ali je za odlog plačila obveznosti po ZIUOPOK zaprosil
tudi druge banke,
c) ali ima sklenjene kreditne pogodbe po ZDLGPE tudi
pri drugih bankah,
d) ali je za kredit po ZDGLPE zaprosil tudi druge banke,
e) da bo banko nemudoma obveščal o vloženih zahtevkih
za kredit po ZDLGPE pri drugih bankah.
(2) Banke pridobijo dokumentacijo in izjave iz prejšnjega
odstavka za vse kredite, sklenjene skladno z ZDLGPE.
8. člen
(poročanje)
(1) Banke po sklenitvi kreditnih pogodb poročajo SID banki do desetega delovnega dne v mesecu o sklenjenih kreditnih
pogodbah, ki so jih s kreditojemalci sklenile skladno s pogoji iz
ZDLGPE v preteklem mesecu. Poročilo XML vsebuje podatke,
ki jih SID banka objavi na svoji spletni strani in objavi XSD-shemo. Prav tako objavi navodilo za poročanje bank in sporočanje
sprememb že prijavljenih podatkov.
(2) Banka se lahko kadar koli med trajanjem poroštva
odpove poroštvu Republike Slovenije, tako da pošlje storno
kredita v mesečnem poročilu o prijavi kredita v shemo, po
poteku 31. decembra 2020 pa v letnem poročilu za poročanje
stanja neodplačane glavnice.
(3) Banke letno poročajo SID banki do desetega delovnega dne v mesecu, ki sledi zaključku koledarskega leta, za
stanje na dan 31. decembra o stanju neodplačane glavnice
kreditov po kreditnih pogodbah, ki so jih s kreditojemalci sklenile skladno s pogoji iz ZDLGPE in prijavile v poroštveno shemo.
Poročilo XML vsebuje podatke, ki jih SID banka objavi na svoji
spletni strani in objavi XSD-shemo. Prav tako objavi navodilo
za poročanje bank in sporočanje sprememb podatkov.
(4) Banke SID banki četrtletno do desetega delovnega
dne v mesecu, ki sledi četrtletju, poročajo opisno o izvedenih
ukrepih za izterjavo in poteku izterjav za kreditne pogodbe,
za katere je bilo unovčeno poroštvo Republike Slovenije po
ZDLGPE. Banka vodi izterjavo tudi za delež terjatve Republike
Slovenije po unovčenem jamstvu.
(5) V primeru začetih insolvenčnih postopkov ali postopkov likvidacije nad kreditojemalcem morajo banke obveščati
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SID banko o prijavah terjatev po kreditni pogodbi, ki so jih
prijavile v poroštveno shemo.
(6) Banke poročajo SID banki v elektronski obliki v formatu XML po komunikacijskem kanalu za poročanje, ki je običajen
pri poslovanju bank.
(7) SID banka ministrstvu, pristojnemu za finance, poroča
o dodeljenih državnih pomočeh v nominalni vrednosti poroštva
v skladu z zakonom, ki ureja poročanje in evidentiranje državnih pomoči.
(8) SID banka na zahtevo ministrstva, pristojnega za
finance, temu posreduje ali omogoči vpogled v vso dokumentacijo v zvezi z vsemi posli in ravnanji, ki jih izvaja na podlagi
ZDLGPE in te uredbe.
(9) Banka in kreditojemalec morata vso dokumentacijo v
zvezi s kreditom, ki je zavarovan s poroštvom po ZDLGPE, hraniti deset let od dneva sklenitve kreditne pogodbe po ZDLGPE.
9. člen
(izterjava in upravljanje terjatev)
(1) Izterjavo posameznih terjatev iz naslova unovčenih
poroštev in/ali upravljanje posameznih terjatev izvaja banka
tudi v delu terjatve, ki je zaradi plačila prešla na Republiko
Slovenijo ali SID banko, pri čemer mora pri izterjavi in upravljanju spoštovati in upoštevati morebitna prejeta navodila
SID banke.
(2) Prodaja ali prenos terjatev po kreditni pogodbi na tretjo
osebo je mogoč le s soglasjem Republike Slovenije.
(3) Če SID banka prevzame izterjavo in/ali upravljanje
terjatev, mora banka SID banki odstopiti vso potrebno dokumentacijo, ki jo za navedeno potrebuje.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
(prvo poročilo bank)
Banke pošljejo SID banki prvo mesečno prijavo sklenjenih
kreditnih pogodb do 15. julija 2020 za kreditne pogodbe, sklenjene v marcu, aprilu, maju in juniju.
11. člen
(rok za sklenitev pogodbe)
Republika Slovenija in SID banka skleneta pogodbo iz
12. člena ZDLGPE najpozneje do 1. julija 2020.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-13/2020
Ljubljana, dne 13. maja 2020
EVA 2020-1611-0061
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1023.

Uredba o izvajanju 65. člena Zakona
o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije
COVID-19 in omilitev njenih posledic
za državljane in gospodarstvo

Na podlagi dvanajstega odstavka 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev
njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS,
št. 49/20 in 61/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
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UREDBO
o izvajanju 65. člena Zakona o interventnih
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19
in omilitev njenih posledic za državljane
in gospodarstvo
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba ureja podrobnejša pravila v zvezi z omejitvami
poroštva, uveljavljanjem poroštvenih zahtevkov bank in hranilnic, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, ali podružnic bank
držav članic, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in v skladu
z zakonom, ki ureja bančništvo, lahko opravljajo bančne storitve na območju Republike Slovenije, (v nadaljnjem besedilu:
banke) za izpolnitev obveznosti kreditojemalcev v primerih
izdanega poroštva za del zneska odloženih obrokov obveznosti iz kreditnih pogodb, ki zapadejo v obdobju največ dvanajst
mesecev, na podlagi 65. člena Zakona o interventnih ukrepih
za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za
državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20;
v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP), način preverjanja upravičenosti zahtevkov bank, obseg in način izvajanja pooblastila družbe SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d., Ljubljana,
(v nadaljnjem besedilu: SID banka) ter nadomestilo za njegovo
izvajanje in poročanje.
2. člen
(omejitve poroštva Republike Slovenije)
(1) Republika Slovenija prevzema poroštveno obveznost
po ZIUZEOP najpozneje do 31. decembra 2020.
(2) Republika Slovenija prevzema poroštveno obveznost
po ZIUZEOP za kreditojemalca iz prve do tretje alineje drugega
odstavka 2. člena Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila
obveznosti kreditojemalcev (Uradni list RS, št. 36/20 in 49/20 –
ZIUZEOP; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPOK), če:
a) kreditojemalec 31. decembra 2019 ni štel za podjetje
v težavah po pogojih, kot so opredeljeni v 18. točki 2. člena
Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim
trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187
z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo
Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi
Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško
in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za
kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in
večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne
pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o
spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014/EU, kar zadeva izračun
upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU), in
b) se kreditojemalec s težavami sooča zaradi poslovnih
razlogov, povezanih s posledicami epidemije COVID-19 na
območju Republike Slovenije, kot so za posamezne kategorije
kreditojemalcev opredeljeni v 2. členu ZIUOPOK, in ne more
zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko.
(3) Poroštvo Republike Slovenije velja:
a) šest mesecev po izteku obdobja odloga plačila za
odloge, dogovorjene v skladu z ZIUOPOK in odobrene do
30. aprila 2020,
b) dvanajst mesecev po izteku obdobja odloga plačila
za odloge, dogovorjene v skladu z ZIUOPOK in odobrene po
30. aprilu 2020.
3. člen
(vrednostne omejitve odloženih obveznosti kreditojemalca)
(1) Znesek odloženih obveznosti posameznega kreditojemalca, torej glavnice in obresti, ki zapadejo v obdobju, za katerega je bil dogovorjen odlog plačila obveznosti po ZIUOPOK,
in za izpolnitev katerih v skladu s prvim odstavkom 65. člena

Stran

2488 /

Št.

67 / 13. 5. 2020

ZIUZEOP odgovarja Republika Slovenija, (v nadaljnjem besedilu: znesek odloženih obveznosti) ne sme presegati najvišjega
izmed naslednjih zneskov:
a) 25% zneska prihodkov od prodaje kreditojemalca v
letu 2019,
b) v primeru kreditojemalca, ki je bil ustanovljen pred
1. januarjem 2019, dvakratnika zneska letne bruto mase
plač, vključno s prispevki za socialno varnost ter stroški za
zaposlene, ki delajo v prostorih podjetja, vendar so uradno
zaposleni pri podizvajalcih, za leto 2019 ali za zadnje razpoložljivo leto, ali
c) v primeru kreditojemalca, ki je bil ustanovljen po 1. januarju 2019, skupnega zneska ocenjene letne bruto mase
plač, vključno s prispevki za socialno varnost ter stroški za
zaposlene, ki delajo v prostorih podjetja, vendar so uradno
zaposleni pri podizvajalcih, v prvih dveh letih delovanja.
(2) V primeru postopnega zmanjševanja odložene obveznosti kreditojemalca, za izpolnitev katere odgovarja kot porok
Republika Slovenija (na primer zaradi začetka izpolnjevanja
obveznosti kreditojemalca), se sorazmerno zmanjšuje tudi
obveznost Republike Slovenije kot poroka.
4. člen
(dopustnost poroštva Republike Slovenije)
(1) V primeru kreditojemalca iz prve do tretje alineje
drugega odstavka 2. člena ZIUOPOK poroštvo Republike
Slovenije velja le takrat, ko odložene obveznosti po ZIUOPOK
izhajajo iz kreditnih pogodb, sklenjenih za namen financiranja
osnovne dejavnosti kreditojemalca, in sicer financiranja novih
ali dokončanja že začetih naložb ter financiranja obratnega
kapitala.
(2) Zahteva za izpolnitev poroštvene obveznosti Republike Slovenije je upravičena le v primeru, da banka in Republika Slovenija utrpita sorazmerne izgube pod enakimi pogoji,
torej da poroštvo Republike Slovenije ne pomeni zavarovanja
pred prvo izgubo.
5. člen
(dokumentacija kreditojemalca)
(1) Za namene dokazovanja izpolnjevanja pogojev iz
prvega odstavka 3. člena te uredbe kreditojemalec predloži
banki letno poročilo za kreditojemalca za poslovno leto 2019
oziroma računovodske izkaze in druga tehtna dokazila ter
listine, iz katerih izhajajo verodostojni podatki o doseženih
prihodkih od prodaje v letu 2019 in o obračunanih ali ocenjenih plačah za leto 2019 ali zadnje razpoložljivo leto. Kadar
kreditojemalec v znesku mase plač uveljavlja tudi stroške
dela zaposlenih pri podizvajalcih, predloži tehtna dokazila za
dokazovanje višine teh stroškov in izjavo, da delajo v prostorih
kreditojemalca. Kreditojemalec predloži banki tudi izjavo, v
kateri navede:
a) ali ima sklenjene kreditne pogodbe tudi pri drugih
bankah,
b) ali je za odlog plačila zaprosil tudi druge banke,
c) da bo banko nemudoma obveščal o vloženih zahtevkih
za odlog plačila obveznosti pri drugih bankah in
d) skupen znesek javnih sredstev, ki jih je že prejel na
podlagi ukrepov v skladu s točko 3.1. Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu
ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1, in
sprememba UL C št. 112 I z dne 4. 4. 2020, str, 1; v nadaljnjem
besedilu: Začasni okvir).
(2) Banke pridobijo dokumentacijo in izjavo iz prejšnjega
odstavka tudi za že odobrene odloge plačil obveznosti po
ZIUOPOK.
6. člen
(provizija za poroštvo Republike Slovenije)
SID banka bankam ne obračunava provizije za poroštvo
Republike Slovenije.
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7. člen
(letna premija za poroštvo Republike Slovenije)
(1) V primeru kreditojemalcev, ki so fizične osebe, se premija za poroštvo Republike Slovenije ne obračunava.
(2) V primeru kreditojemalcev, ki niso fizične osebe,
se premija za poroštvo Republike Slovenije obračunava,
vendar se ne plačuje. Znesek neplačane premije predstavlja državno pomoč v skladu s točko 3.1. Začasnega okvira.
Letna premija za poroštvo Republike Slovenije se določi na
naslednji način:
a) 15 bazičnih točk, če se kreditojemalec skladno z Uredbo 651/2014/EU uvršča med mikro, mala in srednja podjetja, ali
b) 30 bazičnih točk, če se kreditojemalec skladno z Uredbo 651/2014/EU uvršča med velika podjetja.
(3) Bazična točka iz prejšnjega odstavka pomeni
1/100 odstotne točke višine neodplačane odložene glavnice
kredita in obresti.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena, v primeru, če
skupni znesek obračunane in neplačane premije za poroštvo
Republike Slovenije in drugih javnih sredstev, ki jih prejme kreditojemalec na podlagi ukrepov v skladu s točko 3.1. Začasnega okvira, preseže 800.000 eurov, ali 120.000 eurov v primeru
kreditojemalca, dejavnega v sektorju ribištva in akvakulture, ali
100.000 eurov v primeru kreditojemalca, dejavnega na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, kreditojemalec
plača premijo za poroštvo Republike Slovenije. Vsi navedeni
zneski so izraženi kot bruto zneski pred odbitkom davkov ali
drugih dajatev.
(5) Osnova za obračun premije je znesek odloženih plačil
obveznosti kreditojemalca (glavnica in obresti), dogovorjenih v
aneksu h kreditni pogodbi ali novi kreditni pogodbi, v delu, za
katerega jamči Republika Slovenija.
(6) Premija se obračuna, upoštevaje dejansko število dni,
za celotno obdobje odloženih plačil obveznosti kreditojemalca, in sicer od datuma začetka do datuma zaključka obdobja
odloga plačil obveznosti kreditojemalca, vendar ne več kot za
365 dni.
(7) V primeru ugotovitve dejstva iz četrtega odstavka
tega člena kreditojemalec plača premijo enkratno v celotnem
znesku. SID banka izstavi banki račun za premijo v desetih
delovnih dneh po prejemu podatka o tem, da je kreditojemalec
zavezanec za plačilo premije. Če se je banka v vmesnem
obdobju odpovedala poroštvu, SID banka ne izstavi računa iz
prejšnjega stavka.
(8) Če je banka v vmesnem obdobju za določen odlog že
unovčila poroštvo Republike Slovenije zaradi začetega insolvenčnega postopka ali postopka likvidacije nad kreditojemalcem, SID banka za takega kreditojemalca za znesek obračunane premije prijavi terjatev Republike Slovenije v insolvenčni
postopek ali postopek likvidacije.
(9) V primeru predčasne prekinitve dogovorjenega odloga
plačil obveznosti se plačana premija ne vrača.
(10) Banka v osmih dneh od dneva izstavitve računa poravna obveznosti iz naslova obračunane premije z nakazilom
na podračun s številko 01100-6300109972 Republika Slovenija – Proračun in s sklicem 18 10995-7141220-xxxxxxLL, pri
čemer je xxxxxx šestmestna oznaka identifikacijske številke
računa in LL dvomestna oznaka proračunskega leta.
8. člen
(unovčevanje poroštev)
(1) SID banka izvaja posle unovčevanja poroštev, ki po tej
uredbi predstavljajo prejem in pregled zahtevkov bank za unovčitev poroštva za posamezno kreditno obveznost kreditojemalca, formalni pregled zahtevka in preveritev izračuna zahtevka,
končno potrditev zneska za izplačilo in posredovanje zahtevka
ministrstvu, pristojnemu za finance, v izplačilo poroštva.
(2) SID banka opravi formalni pregled zahtevka banke za
plačilo poroštva v desetih delovnih dneh od prejema popolnega
zahtevka na podlagi:

Uradni list Republike Slovenije
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– kreditne pogodbe in aneksov h kreditni pogodbi, sklenjenih v skladu z drugim odstavkom 5. člena ZIUOPOK, ali
– kreditne pogodbe iz sedmega odstavka 2. člena
ZIUOPOK,
– izjave in dokazila banke, da je na strani kreditojemalca nastopil dogodek neplačila po 178. členu Uredbe (EU)
št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija
2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L
št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 1),
– izjave in dokazila banke, da kreditojemalec ni poravnal
dospele odložene obveznosti iz kreditne pogodbe, ki je zavarovana s poroštvom Republike Slovenije.
(3) Skupaj z zahtevkom za unovčitev poroštva banka
SID banki posreduje dokumentacijo, določeno v prvem odstavku 11. člena te uredbe.

dodatne dokumentacije in pojasnil. Banka mora zahtevane
informacije in gradiva posredovati SID banki v desetih delovnih dneh.
(3) Če SID banka ugotovi, da je banka odlog ali kredit
odobrila v nasprotju s pogoji ZIUOPOK ali da niso bile izpolnjene vsebinske zahteve iz 65. člena ZIUZEOP in te uredbe,
banki pošlje zahtevek za vrnitev zneska izplačanega poroštva
skupaj z zamudnimi obrestmi od dne izplačila poroštva do dne
vračila izplačanega poroštva na račun Republike Slovenije.
(4) Če banka zavrne vračilo zneska izplačanega poroštva iz prejšnjega odstavka ali banka SID banki ne posreduje
zahtevane dokumentacije, SID banka zadevo odstopi v obravnavo Državnemu odvetništvu Republike Slovenije.

9. člen

(1) Banke SID banki mesečno poročajo do desetega
delovnega dne v mesecu za stanje na zadnji dan v mesecu o
odobrenih odlogih plačil obveznosti kreditojemalcev in novih
kreditnih pogodbah z odlogom plačil, ki so jih s kreditojemalci
sklenile v skladu s pogoji ZIUOPOK in 65. člena ZIUZEOP.
Poročilo za evidenčno prijavo podatkov bank za poroštvo
Republike Slovenije po tej uredbi vsebuje podatke, ki jih v soglasju z ministrstvom, pristojnim za finance, določi SID banka.
Navodilo za poročanje, opis podatkov in XSD-shemo poročila
SID banka objavi na svoji spletni strani.
(2) Banke SID banki četrtletno do desetega delovnega
dne v mesecu, ki sledi četrtletju, poročajo opisno o izvedenih
ukrepih za izterjavo in poteku izterjav za kreditne pogodbe,
za katere je bilo unovčeno poroštvo Republike Slovenije po
ZIUZEOP.
(3) Banke SID banki četrtletno do desetega delovnega
dne v mesecu, ki sledi četrtletju, poročajo o stanju neodplačanega odloga plačil obveznosti kreditojemalca na zadnji dan
četrtletja (31. 3., 30. 6., 30. 9. in 31. 12.). O stanju iz prejšnjega stavka začnejo banke poročati po preteku celotnega obdobja odloga, dogovorjenega z aneksom h kreditni pogodbi ali
s kreditno pogodbo. Navodilo za poročanje, opis podatkov in
XSD-shemo poročila SID banka objavi na svoji spletni strani.
(4) Pošiljanje podatkov bank SID banki poteka v elektronski obliki v XML-formatu poročila in po komunikacijskem
kanalu za poročanje, ki je običajen pri poslovanju bank.
(5) SID banka na podlagi mesečnih poročil bank po prvem odstavku tega člena ministrstvu, pristojnemu za finance,
za vse kreditojemalce poroča podatke o dodeljenih državnih
pomočeh v nominalni vrednosti poroštva ter o vrednosti subvencije iz naslova obračunane premije za poroštvo za kreditojemalce, ki niso fizične osebe, v skladu z zakonom, ki ureja
poročanje in evidentiranje državnih pomoči.
(6) SID banka na zahtevo ministrstva, pristojnega za
finance, temu posreduje ali omogoči vpogled v vso dokumentacijo v zvezi z vsemi posli in ravnanji, ki jih izvaja na podlagi
65. člena ZIUZEOP in te uredbe.
(7) Banka in kreditojemalec morata vso dokumentacijo,
vezano na kredit, zavarovan s poroštvom Republike Slovenije, hraniti deset let od dneva sklenitve aneksa h kreditni
pogodbi, sklenjenega v skladu z drugim odstavkom 5. člena
ZIUOPOK, ali kreditne pogodbe iz sedmega odstavka 2. člena
ZIUOPOK.

(evidenca in poziv SID banke)
(1) SID banka vodi evidenco vseh prejetih popolnih zahtevkov bank in spremlja porabo poroštvene kvote iz tretjega
odstavka 65. člena ZIUZEOP. O vsakem prejetem zahtevku
banke naslednji delovni dan z elektronskim sporočilom obvesti ministrstvo, pristojno za finance. Po prejemu formalno
popolnega zahtevka banke ga SID banka skupaj s svojim
pozivom za plačilo poroštva v izplačilo posreduje ministrstvu,
pristojnemu za finance.
(2) Poziv SID banke iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– polni naziv banke,
– polni naziv kreditojemalca,
– pozvani znesek unovčitve poroštva v skupni višini in
navedbo specifikacije zneska glede na vrsto obveznosti,
– izjavo SID banke, da je višina pozvanega zneska skladna s kreditnimi in poroštvenimi pogoji,
– datum roka plačila,
– transakcijski račun banke,
– številko sklica za plačilo.
10. člen
(izpolnitev poroštvene obveznosti Republike Slovenije)
Ministrstvo, pristojno za finance, po prejemu popolnega
zahtevka banke za unovčitev poroštva in potrditve zneska za
izplačilo poroštva s strani SID banke v zakonitem roku izvrši
plačilo potrjenega zneska. Zahtevek banke mora vsebovati
vse identifikacijske podatke za izvedbo plačila. Po izvršenem
plačilu ministrstvo, pristojno za finance, pošlje kopijo dokazila
o plačilu poroštva SID banki v treh delovnih dneh od izplačila.
11. člen
(preverjanje upravičenosti zahtevkov in zahtevek za vrnitev
zneska izplačanega poroštva)
(1) SID banka preveri izpolnjevanje pogojev za unovčitev
poroštva po ZIUZEOP in tej uredbi ter skladnost sklenjenih
aneksov in kreditnih pogodb z ZIUOPOK v šestih mesecih po
izplačanem poroštvu na podlagi:
– kreditne pogodbe in aneksa h kreditni pogodbi, sklenjenega v skladu z drugim odstavkom 5. člena ZIUOPOK, ali
kreditne pogodbe iz sedmega odstavka 2. člena ZIUOPOK;
– dokumentacije, na podlagi katere je bil sklenjen
aneks ali kreditna pogodba, ki ureja odlog plačila v skladu z
ZIUOPOK;
– izjave in dokazila banke, da z izplačilom poroštva
banka in Republika Slovenija utrpita sorazmerne izgube pod
enakimi pogoji.
(2) Če SID banka iz dokumentacije, ki jo je prejela skupaj
z zahtevkom banke, ne more ugotoviti vseh dejstev, potrebnih za presojo glede izpolnjevanja vseh zahtev iz 65. člena
ZIUZEOP, ZIUOPOK in te uredbe, pozove banko k predložitvi

12. člen
(poročanje)

13. člen
(nadomestilo za izvajanje poslov v imenu in za račun
Republike Slovenije)
SID banki za izvajanje vseh poslov v zvezi s poroštvi po
ZIUZEOP in tej uredbi pripada mesečno nadomestilo v višini,
ki se podrobneje uredi v pogodbi med Republiko Slovenijo in
SID banko. Republika Slovenija plačuje nadomestilo v zakonitem roku po preteku meseca, ki sledi mesecu, za katerega
je bilo obračunano nadomestilo.
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PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
(prvo poročilo bank)
Banke SID banki pošljejo prvo mesečno prijavo odlogov
plačil obveznosti kreditojemalcev po ZIUOPOK, dogovorjenih z
aneksom k obstoječi kreditni pogodbi ali v novi kreditni pogodbi,
do 15. julija 2020 za odloge plačil obveznosti kreditojemalcev,
za katere so aneks h kreditni pogodbi ali novo kreditno pogodbo sklenile v mesecu marcu, aprilu, maju in juniju.
15. člen
(rok za sklenitev pogodbe)
Republika Slovenija in SID banka skleneta pogodbo iz
13. člena te uredbe najpozneje do 1. julija 2020.
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-12/2020
Ljubljana, dne 13. maja 2020
EVA 2020-1611-0037
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1024.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka
o obveznem razkuževanju večstanovanjskih
stavb

Na podlagi 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08,
38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17)
ter v zvezi s prvim odstavkom 9. člena in drugim odstavkom
26. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06
– uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka o obveznem
razkuževanju večstanovanjskih stavb
1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb (Uradni list
RS, št. 37/20).
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00725-24/2020
Ljubljana, dne 13. maja 2020
EVA 2020-2711-0048
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1025.

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi
v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona
o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno

Uradni list Republike Slovenije
prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike
Slovenije izdaja

ODLOK
o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih
s področja vzgoje in izobraževanja
1. člen
S tem odlokom se začasno prepoveduje zbiranje ljudi v
zavodih s področja vzgoje in izobraževanja zaradi zajezitve in
obvladovanja epidemije COVID-19, in sicer v:
– osnovnih šolah,
– osnovnih šolah s prilagojenim programom,
– srednjih šolah,
– domovih za učence s posebnimi potrebami in
– dijaških domovih.

za:

2. člen
Ne glede na prejšnji člen prepoved zbiranja ljudi ne velja

1. javne uslužbence, zaposlene v zavodih iz prejšnjega
člena, in posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi
pravni podlagi (na primer podjemne, avtorske pogodbe),
2. člane organov zavodov iz prejšnjega člena in člane
šolskih komisij za izvedbo zaključkov izobraževanja,
3. učence 1. do 3. razreda osnovne šole in osnovne šole
s prilagojenim programom,
4. učence 4. do 8. razreda osnovne šole in osnovne šole
s prilagojenim programom z učnimi težavami, ki potrebujejo
prilagojene oblike in metode dela za doseganje minimalnih
standardov znanja,
5. učence 9. razreda osnovne šole in osnovne šole s
prilagojenim programom,
6. učence in dijake posebnih programov vzgoje in izobraževanja v osnovni šoli in osnovni šoli s prilagojenim programom,
7. učence in dijake iz 3., 4., 5. in 6. točke tega člena, ki
obiskujejo vzgojne programe v osnovni šoli in osnovni šoli s
prilagojenim programom,
8. otroke v programih predšolske vzgoje v osnovni šoli s
prilagojenim programom,
9. dijake zaključnih letnikov srednje šole in posameznike,
ki bodo v šolskem letu 2019/2020 opravljali maturo ali zaključni
izpit, ter dijake od 1. do 3. letnika, ki jim šola organizira dodatno učno pomoč ali pridobivanje praktičnega znanja in veščin,
posameznike, ki bodo opravljali izpite v skladu s šolskim koledarjem, in udeležence izobraževanja odraslih,
10. dijake v dijaških domovih, ki jim je zaradi zdajšnjih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča,
mladoletnike v dijaških domovih brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito, študente v dijaških domovih in dijake iz 9. točke tega člena,
11. kandidate za vpis v srednje šole v šolsko leto
2020/2021 za izvedbo aktivnosti prijavno-vpisnega postopka.
3. člen
Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, univerze in
samostojni visokošolski zavodi morajo pri izvajanju dejavnosti
upoštevati priporočene smernice ministrstva, pristojnega za
zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljene na
spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje, (https://www.
nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).
4. člen
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada
Republike Slovenije ugotavlja vsakih štirinajst dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej
uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem
obvesti Državni zbor in javnost.

Uradni list Republike Slovenije
KONČNI DOLOČBI
5. člen
Z dnem začetka uporabe tega odloka preneha veljati
Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja
vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20 in 65/20).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 18. maja
2020, razen 4., 5. in 6. točke 2. člena tega odloka, ki se začnejo
uporabljati 25. maja 2020.
Št. 00727-6/2020
Ljubljana, dne 13. maja 2020
EVA 2020-3330-0025
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1026.

Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja
blaga in storitev potrošnikom v Republiki
Sloveniji

Na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena
Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno
prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike
Slovenije izdaja

ODLOK
o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga
in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
1. člen
Z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije
COVID-19 se s tem odlokom začasno omeji ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju
Republike Slovenije.
2. člen
S tem odlokom se začasno prepoveduje ponujanje nekaterih storitev na področju turizma neposredno potrošnikom:
1. nastanitveni obrati nad 30 sob,
2. nastanitveni obrati za potrebe zdraviliškega zdravljenja,
3. velnes in fitnes centri,
4. bazeni, vodne aktivnosti,
5. diskoteke in nočni klubi.
3. člen
(1) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom
je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi minimalni stik s
potrošniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta
za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ).
(2) Pri opravljanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka se
smiselno upošteva vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva
(https://www.gov.si/novice/2020-04-16-navodila-ua-delo-vservisnih-storitvah-in-drugih-storitvah-ter-zivilskih-in-tehnicnih-
trgovinah-ob-postopnem-sproscanju-nekaterih-ukrepov-v-casu-epidemije/) in NIJZ (http://www.nijz.si).
(3) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil iz
prejšnjega odstavka.
(4) Ne glede na 1. člen tega odloka se omejitve iz tega
odloka ne upoštevajo, če je ponujanje in prodajanje blaga in
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storitev potrošnikom urejeno v drugih odlokih, ki jih Vlada
Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja
epidemije COVID-19.
4. člen
(1) Za prodajalne z živili se določi obratovalni čas od vsaj
8. ure (lahko tudi prej) in najmanj do 18. ure.
(2) Ob nedeljah in dela prostih dneh iz 1. in 2. člena
Zakona o praznikih in dela prostih dnevih (Uradni list RS,
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 52/10, 40/12 – ZUJF,
19/15 in 83/16) so zaprte vse prodajalne, razen bencinskih
servisov in lekarn, ki so lahko odprti.
(3) Mikro in majhne družbe v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13,
55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS), samostojni podjetniki posamezniki in zadruge, skladno z Zakonom o zadrugah (Uradni
list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo), ki ponujajo
in prodajajo blago v prodajalnah z živili, lahko oblikujejo obratovalni čas v skladu s svojo poslovno odločitvijo, pri čemer
upoštevajo prejšnji odstavek.
(4) Srednje in velike družbe skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13,
55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS), ki ponujajo in prodajajo blago
v prodajalnah z živili, določijo njihov obratovalni čas, ki na dan
pred 12. marcem 2020 ni bil daljši od 10 ur, v skladu s svojo
poslovno odločitvijo, pri čemer upoštevajo drugi odstavek
tega člena.
5. člen
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada
Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej
uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem
obvesti Državni zbor in javnost.
KONČNI DOLOČBI
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev
potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20,
29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20, 58/20 in
59/20).
7. člen
Ta odlok začne veljati 18. maja 2020.
Št. 00726-18/2020
Ljubljana, dne 13. maja 2020
EVA 2020-2130-0024
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1027.

Odlok o začasnih ukrepih na področju
izvajanja pripravništva zdravstvenih delavcev
in zdravstvenih sodelavcev v času epidemije
COVID-19

Na podlagi 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08,
38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17)
ter v zvezi s 1. in 3. točko prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno
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prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike
Slovenije izdaja

ODLOK
o začasnih ukrepih na področju izvajanja
pripravništva zdravstvenih delavcev
in zdravstvenih sodelavcev v času
epidemije COVID-19
1. člen
S tem odlokom se z namenom preprečitve širjenja virusa
SARS-CoV-2, varovanja zdravja in življenja ljudi ter zagotovitve opravljanja zdravstvene dejavnosti določajo začasni
ukrepi na področju izvajanja pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, kot jih določa predpis, ki
ureja pripravništvo in strokovne izpite zdravstvenih delavcev
in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, z izjemo za poklic zdravnik in doktor dentalne medicine, (v
nadaljnjem besedilu: pripravnik) v času epidemije COVID-19.
2. člen
(1) Pripravništvo se izvaja, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji in se lahko izvaja na način, da se ne širi okužba z virusom SARS-CoV-2 ter sta zagotovljena zdravje in
življenje ljudi.
(2) Če pripravništva ni mogoče izvesti v skladu s prejšnjim odstavkom, se programi pripravništva lahko prilagodijo, pripravnika za potrebe izvajanja ukrepov zaradi zajezitve
in obvladovanja epidemije COVID-19 pa lahko njegov delodajalec pozove na delo.
(3) Če pripravnika ne pozove na delo njegov delodajalec, ga lahko na delo pozove izvajalec zdravstvene
dejavnosti, pri katerem je bil pripravnik na kroženju na dan
uveljavitve Odloka o razporejanju zdravstvenih delavcev in
zdravstvenih sodelavcev – pripravnikov na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/20).
(4) Če pripravnika na delo ne pozove niti izvajalec
zdravstvene dejavnosti iz prejšnjega odstavka, ga njegov
delodajalec razporedi na delovno mesto za potrebe izvajanja ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije
COVID-19, lahko pa z drugim izvajalcem zdravstvene dejavnosti sklene dogovor o sodelovanju in ponudi izvajanje
storitev pripravništva v drug javni zdravstveni zavod.
(5) Vse pogodbe o zaposlitvi pripravnikov, veljavne ob
uveljavitvi tega odloka, ostanejo v veljavi za čas trajanja
ukrepov iz tega odloka.
(6) Pripravnik delo iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena opravlja pod nadzorom in odgovornostjo
nadzornega mentorja, ki ga določi delodajalec, izvajalec
zdravstvene dejavnosti oziroma drug javni zdravstveni zavod.
3. člen
(1) Vsem pripravnikom, ki od razglasitve epidemije
COVID-19 ne opravljajo dela, ki bi bilo po vsebini ustrezno
programom pripravništva, se pripravništvo ustrezno podaljša.
(2) Predlog za podaljšanje iz prejšnjega odstavka poda
nadzorni mentor pripravnika.
4. člen
Sredstva za izvajanje pripravništva od razglasitve epidemije COVID-19 se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije oziroma iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v skladu z načinom financiranja, določenim
v zakonu, ki ureja zdravniško službo.
5. člen
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada
Republike Slovenije ugotavlja vsakih 14 dni in ob upošte-

Uradni list Republike Slovenije
vanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej
uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o
tem obvesti Državni zbor in javnost.
KONČNI DOLOČBI
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
razporejanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev
‒ pripravnikov na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list
RS, št. 37/20).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00725-25/2020
Ljubljana, dne 13. maja 2020
EVA 2020-2711-0051
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1028.

Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka
o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja
blaga in storitev neposredno potrošnikom
šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam
s področja voznikov in vozil v Republiki
Sloveniji

Na podlagi 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni
list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 –
ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o spremembi in dopolnitvah Odloka o začasni
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in
storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje
in pooblaščenim organizacijam s področja
voznikov in vozil v Republiki Sloveniji
1. člen
V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja
blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in
pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/20 in 54/20) se v
2. členu v prvem odstavku datum »17. junija 2020« nadomesti
z datumom »30. junija 2020«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Veljavnost vozniških dovoljenj in izkaznic o vozniških
kvalifikacijah, ki zaradi nezmožnosti izpolnitve obveznosti iz
1. člena tega odloka potečejo od 18. maja do 17. junija 2020,
se podaljša do 30. junija 2020.«.
2. člen
V 3. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Naloge iz prve, druge, četrte in pete alineje 1. člena
tega odloka se od 18. maja 2020 izvajajo v skladu s priporočili
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu:
NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so
objavljena na spletni strani NIJZ (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).«.

Uradni list Republike Slovenije
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00710-27/2020
Ljubljana, dne 13. maja 2020
EVA 2020-2430-0054
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1029.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o začasnih pogojih za izvajanje športne
dejavnosti

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije
izdaja

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o začasnih pogojih za izvajanje
športne dejavnosti
1. člen
V Odloku o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti (Uradni list RS, št. 63/20) se besedilo 1. člena spremeni
tako, da se glasi:
»S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja
epidemije COVID-19 določajo pogoji za izvajanje športne
dejavnosti za športnike, izvajanje športnih tekmovanj in izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno
delo v športu.«.
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2. člen
V 2. členu se v prvem odstavku črta besedilo », razen
v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih
zavodov«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Proces športne vadbe iz prejšnjega odstavka je dovoljen
tudi vsem udeležencem v programih iz 1., 3., 7., 8. in 9. točke
prvega odstavka 6. člena ZŠpo-1.«.
3. člen
V 3. členu se v prvem odstavku črta beseda »individualnih«.
4. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Dovoli se izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu, ki so vpisani v razvid iz petega odstavka 76. člena ZŠpo-1.«.
5. člen
V 4. členu se besedilo »Športniki in strokovni delavci v
športu« nadomesti z besedilom »Športniki, strokovni delavci
v športu ter izvajalci in udeleženci usposabljanj za strokovno
delo v športu«.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta odlok začne veljati 23. maja 2020.
Št. 00727-5/2020
Ljubljana, dne 13. maja 2020
EVA 2020-3330-0026
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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1022.
1023.
1024.
1025.
1026.
1027.
1028.

1029.

DRŽAVNI ZBOR

Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo
proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do
2022 (OdPSD20–22-A)

1015.
2449

VLADA

Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu
o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za
omilitev posledic epidemije COVID-19
Uredba o izvajanju 65. člena Zakona o interventnih
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb
Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih
s področja vzgoje in izobraževanja
Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in
storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
Odlok o začasnih ukrepih na področju izvajanja pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih
sodelavcev v času epidemije COVID-19
Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in
storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in
pooblaščenim organizacijam s področja voznikov
in vozil v Republiki Sloveniji
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1016. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o
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trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih
rastlin, namenjenih za pridelavo sadja
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