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Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike
za leto 2021

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15,
27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom (v nadaljnjem
besedilu: IAKS) ter navzkrižno skladnostjo za izvajanje:
1. Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. julija 2000 o uvedbi sistema za identifikacijo
in registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa in proizvodov iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
820/97 (UL L št. 204 z dne 11. 8. 2000, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2019/2035 z dne
28. junija 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega
parlamenta in Sveta glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske
živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih
živali in valilnih jajc (Besedilo velja za EGP) (UL L št. 314 z
dne 5. 12. 2019, str. 115), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1760/2000/ES);
2. Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 z dne 17. decembra
2003 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in
koz ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in direktiv
92/102/EGS in 64/432/EGS (UL L št. 5 z dne 9. 1. 2004, str. 8),
razveljavljene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2035 z
dne 28. junija 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za obrate, ki gojijo
kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih
kopenskih živali in valilnih jajc (Besedilo velja za EGP) (UL L
št. 314 z dne 5. 12. 2019, str. 115);
3. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za
razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013,
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str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2221
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o
spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne
vire in ureditev izvrševanja, da se zagotovi pomoč za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in
njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega
in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva (REACT-EU)
(UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 30), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
4. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z
dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU)
2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013,
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in
uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013
glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022
(UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1305/2013/EU);
5. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju
in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb
Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC)
No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z
Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega
sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb
(EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013
glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU)
št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih
2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
6. Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru
skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z
dne 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU)
2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013,
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in
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uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013
glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022
(UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1307/2013/EU);
7. Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta
(EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in
(ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671),
zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU)
št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022
ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take
podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020,
str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);
8. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 639/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna
plačila kmetom v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske
politike ter o spremembi Priloge X k navedeni uredbi (UL L
št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/1784 z dne 9. julija 2018 o
spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 glede nekaterih določb o praksah zelene komponente, vzpostavljenih z
Uredbo (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L št. 293 z dne 20. 11. 2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 639/2014/EU);
9. 	 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev
plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna
plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost
(UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene
z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU)
št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega
in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil
in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila,
podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L
št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
10. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014,
str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije
(EU) 2019/94 z dne 30. oktobra 2018 o spremembi Delegirane
uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 19
z dne 22. 1. 2019, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
807/2014/EU);
11. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z
dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU)
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014,
str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije
(EU) 2020/1009 z dne 10. julija 2020 o spremembi izvedbenih
uredb (EU) št. 808/2014 in (EU) št. 809/2014 v zvezi z nekaterimi ukrepi za reševanje krize zaradi izbruha COVID-19 (UL L
št. 224 z 13. 7. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
808/2014/EU);
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12. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne
17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja
in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014,
str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije
(EU) 2020/1009 z dne 10. julija 2020 o spremembi izvedbenih
uredb (EU) št. 808/2014 in (EU) št. 809/2014 v zvezi z nekaterimi ukrepi za reševanje krize zaradi izbruha COVID-19 (UL L
št. 224 z dne 13. 7. 2020, str. 1);
13. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in
ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov,
varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014,
str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije
(EU) 2018/967 z dne 26. aprila 2018 o spremembi Delegirane
uredbe (EU) št. 907/2014 v zvezi z neupoštevanjem plačilnih
rokov in menjalnim tečajem, ki se uporablja pri pripravi izjave o
odhodkih (UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018, str. 2), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 907/2014/EU);
14. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014
z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem,
potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 59), zadnjič
spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/936
z dne 6. junija 2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU)
št. 808/2014, (EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede
finančnih instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov za
razvoj podeželja (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 58);
15. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/40 z dne 3. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri oskrbi
izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami in
mlekom ter o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU)
št. 907/2014 (UL L št. 5 z dne 10. 1. 2017, str. 11);
16. Uredbe (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih
določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega
sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb
(EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013
glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU)
št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih
2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1).
(2) IAKS se v skladu s 67. in četrtim odstavkom 72. člena
Uredbe 1306/2013/EU uporablja za naslednje ukrepe kmetijske
politike:
1. sheme neposrednih plačil iz Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15,
36/16, 84/16, 23/17, 5/18, 10/19, 7/20, 78/20 in 3/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba o shemah neposrednih plačil);
2. ukrepe iz Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list
RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18,
81/18, 10/19, 76/19, 7/20, 61/20, 78/20 in 26/21; v nadaljnjem
besedilu: uredba, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD);
3. ukrep dobrobit živali iz Uredbe o ukrepu dobrobit živali
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020 v letu 2021 (Uradni list RS, št. 3/21; v nadaljnjem
besedilu: uredba, ki ureja ukrep dobrobit živali).
(3) Posamezni elementi IAKS iz 68. člena Uredbe
1306/2013/EU se v skladu s 67. členom Uredbe 1306/2013/EU
uporabljajo za:
1. ukrep naložbe v osnovna sredstva in podukrep podpora
za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo
in trženje gozdarskih proizvodov iz uredbe, ki ureja izvajanje
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ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za
naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in
trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020;
2. podukrep pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
iz uredbe, ki ureja izvajanje podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete);
3. podukrep pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz uredbe, ki ureja izvajanje podukrepa
pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij,
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020;
4. ukrep sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz uredbe, ki ureja izvajanje ukrepa sheme kakovosti za
kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020;
5. ukrep sodelovanje iz uredbe, ki ureja izvajanje ukrepa
sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, kadar se nanaša na kmetijska
gospodarstva;
6. podukrep ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz uredbe, ki ureja
izvajanje podukrepa ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020,
ki se nanaša na člane skupin in člane organizacij proizvajalcev;
7. spremljanje izpolnjevanja obveznosti iz uredbe, ki ureja
ukrepe 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja za obdobje
2007–2013, za ukrep naložbe v kmetijska gospodarstva za
obveznosti, ki še vedno potekajo;
8. ukrepe kmetijske politike iz uredbe, ki ureja pomoči
ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu, ki se nanašajo na
kmetijska gospodarstva;
9. podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin
iz uredbe, ki ureja izvajanje podpornega programa v vinskem
sektorju, v skladu z 61. členom Uredbe 1306/2013/EU;
10. vračila neupravičenih plačil zneskov pomoči Evropske
unije za ukrep šolska shema iz uredbe, ki ureja izvajanje šolske
sheme;
11. ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
iz uredbe, ki ureja ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih
zemljiščih;
12. državne pomoči s področja kmetijstva;
13. preverjanje izpolnjevanja pogojev za dopolnilne dejavnosti iz uredbe, ki ureja dopolnilne dejavnosti.
(4) V predpisih iz prejšnjega odstavka se določita vrsta
in način uporabe posameznih elementov IAKS iz 68. člena
Uredbe 1306/2013/EU.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. poljina je strnjena površina posamezne kmetijske rastline ali mešanice kmetijskih rastlin na GERK z naslednjimi
vrstami rabe: 1100 – njiva, 1161 – hmeljišče v premeni, 1180
– trajne rastline na njivskih površinah, 1131 – začasno travinje
in 1190 – rastlinjak;
2. kmetijska parcela pomeni kmetijsko parcelo iz točke (a)
četrtega odstavka 67. člena Uredbe 1306/2013/EU;
3. trajno travinje je trajno travinje iz 11. točke 2. člena
Uredbe o shemah neposrednih plačil;
4. trave ali druge zelene krmne rastline so trave ali druge
zelene krmne rastline iz 14. točke 2. člena Uredbe o shemah
neposrednih plačil;
5. potencialno upravičena žival za ukrep podpora za mleko v gorskih območjih je žensko govedo, ki je telilo vsaj enkrat
do 24. februarja 2021 in je prisotno na zadevnem kmetijskem
gospodarstvu 24. februarja 2021 ter je v skladu s predpisi, ki
urejajo identifikacijo in registracijo goveda, vpisano v Centralni
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register goveda (v nadaljnjem besedilu: CRG) kot rjava, lisasta,
črno-bela, red holstein, montbeliard, džersi, ayrshire, blaarkop
rood, cika, kraška siva, pincgau ali siva tirolska pasma oziroma
kot križanka izključno med temi pasmami in je 1. januarja 2021
mlajše od 15 let;
6. potencialno upravičena žival za ukrep podpora za rejo
govedi je bik ali vol, ki doseže starost več kot devet mesecev
v obdobju od 1. novembra 2020 do 31. oktobra 2021 in je na
dan 1. januarja 2021 mlajši od treh let. Žival, za katero se pri
pregledu na kraju samem ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev,
določenih v Uredbi o shemah neposrednih plačil, in se za neizpolnjevanje teh pogojev uporabijo upravni ukrepi iz 31. člena
Uredbe 640/2014/EU, se od te ugotovitve naprej ne šteje za
potencialno upravičeno žival;
7. glavni posevek je večletna kmetijska rastlina ali kmetijska rastlina, ki se poseje ali posadi jeseni 2020 ali spomladi
2021 in je na kmetijski površini pretežni del obdobja od 7. maja
do 31. julija 2021 oziroma do tehnološke zrelosti. Če sta na
isti kmetijski površini zaporedoma dve kmetijski rastlini in za
eno od teh dveh kmetijskih rastlin upravičenec vlaga vlogo za
izplačilo podpore za zelenjadnice ter ena od teh rastlin izpolni
tehnološko zrelost, druga pa je na površini pretežni del obdobja
od 7. maja do 31. julija 2021, se za glavni posevek šteje tista
kmetijska rastlina, ki je na površini prisotna pretežni del obdobja od 7. maja do 31. julija 2021;
8. upravičenec do shem pomoči oziroma ukrepov je določen v predpisih, navedenih v drugem in tretjem odstavku
prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: upravičenec);
9. gospodarstvo je gospodarstvo, kot je določeno v predpisih, ki določajo identifikacijo in registracijo rejnih živali. Na
kmetijskem gospodarstvu je lahko eno ali več gospodarstev;
10. G-MID je identifikacijska številka gospodarstva iz prejšnje točke. Če je na kmetijskem gospodarstvu več gospodarstev, ima vsako izmed njih svojo G-MID;
11. planina je gospodarstvo v skladu z 9. točko tega člena,
ki vključuje eno ali več planin, kot jih določa Zakon o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14,
32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1) in imajo v registru kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu:
RKG) GERK z identifikacijsko oznako planine ter so del istega
kmetijskega gospodarstva;
12. skupni pašnik je gospodarstvo v skladu z 9. točko
tega člena, ki vključuje enega ali več skupnih pašnikov, kot jih
določa ZKme-1 in imajo v RKG GERK z identifikacijsko oznako
skupnega pašnika ter so del istega kmetijskega gospodarstva;
13. upravni ukrep je upravna kazen iz Uredbe
1306/2013/EU, Uredbe 640/204/EU in Uredbe 809/2014/EU ter
pomeni v skladu s 64. členom Uredbe 1306/2013/EU znižanje
zneska pomoči ali podpore, plačilo zneska, izračunanega na
podlagi količine oziroma obdobja, ki ju zadeva neizpolnjevanje,
začasno prekinitev ali ukinitev odobritve, priznanja ali dovoljenja in odvzem pravice do sodelovanja v zadevnem sistemu
pomoči ali pri zadevnem podpornem ali drugem ukrepu;
14. sredstvo elektronske identifikacije je sredstvo elektronske identifikacije ravni zanesljivosti srednja ali visoka,
oziroma drug način elektronske identifikacije za dostop do
elektronskih storitev ravni zanesljivosti srednja ali visoka v
skladu s predpisi, ki urejajo področje elektronske identifikacije
in storitev zaupanja.
3. člen
(pristojni organi in odbor za spremljanje)
(1) Akreditirana plačilna agencija iz prvega odstavka
7. člena Uredbe 1306/2013/EU, ki je pristojna za izvajanje
IAKS in navzkrižne skladnosti, je Agencija Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu:
agencija).
(2) Certifikacijski organ iz prvega odstavka 9. člena Uredbe 1306/2013/EU je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance.
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(3) Organ upravljanja PRP 2014–2020 iz drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(4) Odbor za spremljanje iz 47. člena Uredbe
1303/2013/EU je Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije.
4. člen
(obveznosti upravičenca)
(1) Upravičenci morajo imeti v RKG prijavljene vse kmetijske površine, ki jih uporabljajo. Podatki v RKG o prijavljenih
kmetijskih površinah morajo ustrezati dejanskemu stanju v
naravi.
(2) Vse spremembe podatkov, ki se vodijo v RKG, mora
upravičenec sporočiti v RKG najpozneje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge iz 8. člena te uredbe.
(3) Upravičenec mora pri izpolnjevanju zbirne vloge uporabljati identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva (v
nadaljnjem besedilu: KMG-MID) in v primeru planin, skupnih
pašnikov in gospodarstev, na katerih uveljavlja zahtevek za
operacijo dobrobit živali – prašiči, tudi identifikacijsko številko
gospodarstva (G-MID).
(4) Agencija nakazuje sredstva za ukrepe kmetijske politike iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe upravičencu na en transakcijski račun, ki ga upravičenec po spletnem
programu E-kmetija sporoči agenciji v skladu s 35. členom
ZKme-1. Navodila za sporočanje agencija objavi na svoji spletni strani.
(5) Podatke o upravičencih in sredstvih, ki jih posamezni
upravičenec prejme v določenem proračunskem letu, agencija objavi na svoji spletni strani v skladu s 111. in 112. členom Uredbe 1306/2013/EU, v skladu s 113. členom Uredbe
1306/2013/EU pa upravičence v zbirni vlogi seznani z objavo
podatkov in njihovimi pravicami v zvezi z varstvom osebnih
podatkov.
(6) V skladu s točko (a) 112. člena Uredbe 1306/2013/EU
se, kadar je znesek plačila iz četrtega odstavka 44. člena
Uredbe o shemah neposrednih plačil, ki ga prejme posamezni
upravičenec v določenem proračunskem letu, enak ali manjši
od 1.050 eurov, namesto imena upravičenca objavi koda, ki je
petmestna neponovljiva številka.
5. člen
(identifikacijski sistem za kmetijske parcele)
(1) Identifikacijski sistem za kmetijske parcele iz 70. člena
Uredbe 1306/2013/EU deluje na ravni bloka, ki je referenčna
parcela v sistemu IAKS. Glede na vrsto rabe se bloki delijo na
GERK.
(2) V vlogah za pomoč oziroma zahtevkih za plačilo iz te
uredbe se navede identifikacijska oznaka bloka, za posamezni
GERK pa GERK-PID, domače ime GERK, in vrsta rabe.
(3) V vlogah za pomoč oziroma zahtevkih za plačilo se
podatki o površinah kmetijskih parcel in površinah kmetijskih
rastlin navedejo v arih.
(4) Površina GERK ali del površine GERK z vrsto rabe
1100 – njiva, 1161 – hmeljišče v premeni ali 1131 – začasno
travinje, na kateri so na zbirni vlogi iz 8. člena te uredbe že
šesto zaporedno leto kot glavni posevek prijavljene trave ali
druge zelene krmne rastline, se, razen v primeru prekinitve
štetja zaporednih let prijav trav ali drugih zelenih krmnih rastlin, določenem v Pravilniku o registru kmetijskih gospodarstev
(Uradni list RS, št. 83/16, 23/17, 69/17, 72/18, 35/19 in 16/21; v
nadaljnjem besedilu: pravilnik, ki ureja RKG), pri obravnavi vlog
in zahtevkov upošteva kot površina z vrsto rabe 1300 – trajni
travnik. Upravičenec je o teh spremembah obveščen na »Geoprostorskem obrazcu« iz 3. točke prvega odstavka 11. člena
te uredbe (v nadaljnjem besedilu: »Geoprostorski obrazec«).
(5) Spremembe iz prejšnjega odstavka, ugotovljene za
prijavljene površine predhodnega leta, agencija posreduje ministrstvu, ki te spremembe vpiše v RKG po uradni dolžnosti pred
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rokom za uporabo podatkov na vnaprej pripravljenih obrazcih
iz drugega odstavka 9. člena te uredbe.
6. člen
(splošna načela v zvezi s kmetijskimi površinami
in okoljsko občutljivim trajnim travinjem)
(1) Za izvajanje 72. člena Uredbe 1306/2013/EU je najmanjša velikost kmetijske parcele, za katero se lahko vloži
vloga za posamezno shemo neposrednih plačil na površino,
0,1 hektarja.
(2) Za določitev upravičenih površin za GERK z vrsto rabe
1320 – travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi se
uporablja sorazmerni sistem iz 10. člena Uredbe 640/2014/EU
in 24. člena pravilnika, ki ureja RKG.
(3) Površina avtohtonih in tradicionalnih sort sadnih rastlin, vinske trte, hmelja in oljk za operacijo ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija, iz uredbe, ki ureja
ukrepe KOPOP, EK in OMD, se določi glede na delež površine,
ki ga zasedajo sadike avtohtonih in tradicionalnih sort sadnih
rastlin v sadovnjaku, vinske trte v vinogradu, hmelja v hmeljišču
in oljk v oljčniku.
(4) Kmetijska površina, ki leži v sosednji državi in je v
RKG vpisana kot del kmetijskega gospodarstva, se pri obravnavi vlog in zahtevkov upošteva pri izračunu obtežbe za ukrep
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (v nadaljnjem besedilu:
ukrep KOPOP) in ukrep ekološko kmetovanje (v nadaljnjem
besedilu: ukrep EK) ter pri izračunu letnega vnosa dušika iz
7. člena te uredbe, če leži v neposredni bližini kmetijskega
gospodarstva in če upravičenec priloži izjavo, da za to površino
ne uveljavlja pomoči v sosednji državi.
(5) Agencija na podlagi upravnih pregledov za GERK ali
del GERK iz četrtega odstavka prejšnjega člena, ki leži v območju okoljsko občutljivega trajnega travinja, in za površine trajnega travinja iz tretje alineje tretjega odstavka 21. člena Uredbe
o shemah neposrednih plačil pred začetkom obdelave tal za
rastno sezono 2021/2022 na svoji spletni strani https://www.
gov.si/zbirke/storitve/oddaja-zbirne-vloge-za-leto-2021/ objavi,
da je GERK ali del GERK okoljsko občutljivo trajno travinje (v
nadaljnjem besedilu: okoljsko občutljivo trajno travinje). Dostop
do podatkov je mogoč z navedbo KMG-MID.
(6) Razlika površine ugotovljenega poligona okoljsko
občutljivega trajnega travinja za leto 2021 glede na poligon
okoljsko občutljivega trajnega travinja za leto 2020 je lahko do
vključno 0,1 hektarja.
(7) Pri določitvi upravičene površine za aktiviranje in izplačilo plačilnih pravic iz 11. člena Uredbe o shemah neposrednih
plačil se za upravne preveritve površin, prijavljenih v zbirni vlogi
v skladu z 11. členom te uredbe, in upravne preveritve površin,
ki jih ima ta upravičenec vpisane v RKG na dan 31. maj 2021,
upošteva pozicijska toleranca v vrednosti enega metra. Če
je pozicijsko ujemanje zunaj vrednosti enega metra, velja kot
upravičena površina dejansko ugotovljena površina.
7. člen
(letni vnos dušika iz živinskih gnojil)
(1) Za ukrepe kmetijske politike iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe se za posamezno kmetijsko gospodarstvo letni vnos dušika na hektar kmetijskih površin izračuna
tako, da se za vsako vrsto rejnih živali število živali posamezne
kategorije pomnoži z letno količino dušika v živinskih gnojilih iz
uredbe, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz
kmetijskih virov, zmnožki pa se seštejejo in delijo z ugotovljeno
kmetijsko površino iz zbirne vloge iz prvega odstavka 11. člena
te uredbe. Za kmetijsko gospodarstvo, za katero upravičenec
v tekočem letu oddaja ali nabavlja živinska gnojila, se pri izračunu letnega vnosa dušika upoštevajo tudi podatki o količini
oddanih in prejetih živinskih gnojil iz »Obrazca za oddajo in
prejem živinskih gnojil, digestata ali komposta« na način, kot je
določeno v četrtem odstavku 11. člena te uredbe.
(2) Pri izračunu letnega vnosa dušika iz živinskih gnojil iz
prejšnjega odstavka se za goveda upošteva povprečno število
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živali posameznih kategorij. Podatke o številu goveda agencija
prevzame iz CRG po stanju na dan 1. februar 2021 in na štiri
naključno izbrane datume, ki jih določi in objavi na svoji spletni
strani, vendar ne prej kot dva tedna po njihovi določitvi. Podatke o številu posameznih kategorij kopitarjev agencija prevzame
iz centralnega registra kopitarjev (v nadaljnjem besedilu: CRK)
na dan 1. februar 2021. Za druge rejne živali agencija prevzame podatke o številu posameznih vrst in kategorij na dan
1. februar 2021 iz Evidence rejnih živali, določene v predpisu,
ki določa Evidenco imetnikov rejnih živali in Evidenco rejnih
živali (v nadaljnjem besedilu: Evidenca rejnih živali). Za prašiče pitance in perutnino, ki se redijo v turnusih, se pri izračunu
letnega vnosa dušika upoštevajo podatki o povprečnem številu
živali v turnusu in skupno število dni vseh turnusov iz Evidence
rejnih živali.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za planino oziroma skupni pašnik pri izračunu letnega vnosa dušika iz
živinskih gnojil upoštevajo podatki o številu živali posameznih
vrst in kategorij ter številu dni, ko so živali na paši, za goveda iz
CRG, za drobnico in kopitarje pa iz »Zapisnika o prigonu živali
na pašo na planino ali skupni pašnik«, pri čemer se življenjska
številka kopitarjev preverja glede na podatke iz CRK. Tako
določena količina dušika se odšteje pri izračunu dušika na
kmetijskih gospodarstvih, ki svoje živali za del leta premestijo
na pašo na planino ali skupni pašnik.
(4) Ne glede na določbe drugega in prejšnjega odstavka
tega člena se za kmetijsko gospodarstvo in posamezno planino
oziroma skupni pašnik, za katerega je izveden pregled rejnih
živali na kraju samem, pri računanju povprečnega števila živali
upoštevajo tudi ugotovitve kontrolorja o številu živali, ki jih ugotovi pri pregledu na kraju samem.
(5) Za ukrepe iz 1. člena te uredbe v zvezi z vlogo za identifikacijo kopitarja iz Uredbe o izvajanju Izvedbene uredbe (EU)
o določitvi pravil v zvezi z metodami za identifikacijo enoprstih
kopitarjev (Uradni list RS, št. 103/15), (v nadaljnjem besedilu:
vloga za identifikacijo kopitarja), ki jo vloži upravičenec iz prvega odstavka 10. člena te uredbe, organ izdaje iz Izvedbene
uredbe Komisije (EU) 2015/262 z dne 17. februarja 2015 o
določitvi pravil v skladu z direktivama Sveta 90/427/EGS in
2009/156/ES v zvezi z metodami za identifikacijo enoprstih
kopitarjev (uredba o potnih listih za enoprste kopitarje) (UL L
št. 59 z dne 3. 3. 2015, str. 1), razveljavljene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2035 z dne 28. junija 2019 o dopolnitvi
Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede
pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc (UL L
št. 314 z dne 5. 12. 2019, str. 115), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba (EU) 2015/262), dodeli kopitarju edinstveno življenjsko
številko iz točke (o) 2. člena Uredbe (EU) 2015/262 najpozneje
v sedmih dneh od vložitve vloge za identifikacijo kopitarja.
II. VLOGE, ZAHTEVKI IN PRILOGE
8. člen
(zbirna vloga)
(1) Zbirna vloga zajema:
1. vloge za pomoč za sheme neposrednih plačil;
2. vlogo za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve
iz Uredbe o shemah neposrednih plačil;
3. zahtevke za plačilo za ukrepe iz uredbe, ki ureja ukrepe
KOPOP, EK in OMD;
4. zahtevke za plačilo za ukrep dobrobit živali iz uredbe,
ki ureja dobrobit živali;
5. priloge zbirne vloge in
6. dokazila.
(2) V skladu s poenostavitvijo postopkov iz 11. člena
Uredbe 809/2014/EU upravičenec ali njegov pooblaščenec
zbirno vlogo iz prejšnjega odstavka in spremembe zbirne vloge iz 13. člena te uredbe ali umik zbirne vloge ali posameznih
vlog, zahtevkov ali prilog, dokazil in izjav iz 14. člena te uredbe
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izpolni elektronsko in jo pošlje agenciji v elektronski obliki,
podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom v skladu s
25. členom Uredbe 910/2014. Priloge, dokazila ali obrazce
iz 12. člena te uredbe upravičenec predloži kot skenogram,
jih pošlje prek ponudnika poštnih storitev ali odda osebno v
sprejemni pisarni agencije (v nadaljnjem besedilu: posreduje
agenciji), če je v tej uredbi tako določeno.
(3) Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev
zbirne vloge iz prvega odstavka tega člena agencija vzpostavi
vstopno spletno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, na
katerem se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev s sredstvom elektronske identifikacije prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh podatkov, ki so
potrebni za izpolnitev vloge, izvede elektronski vnos, vključno
s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži vlogo v informacijski sistem agencije, ki mu potem izda potrdilo o uspešni
vložitvi. Če zbirno vlogo vlaga pooblaščenec za elektronsko
vložitev, se mora pred elektronsko vložitvijo vloge registrirati pri
agenciji, in sicer najpozneje do 30. aprila 2021. Pooblaščenec
za elektronsko vložitev pri vnosu zbirne vloge izpolni tudi izjavo
v skladu s 30.a členom ZKme-1.
(4) S podpisom na zbirni vlogi ali posameznem zahtevku
upravičenec ali njegov pooblaščenec potrdi pravilnost vnosa
opisnih podatkov in pravilnost morebitnega grafičnega vnosa.
(5) Za ukrepe kmetijske politike se za leto 2021 upoštevajo naslednji podatki, ki jih agencija na stanje en dan pred
elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge prenese iz RKG v
svoj informacijski sistem v skladu s poenostavitvami postopkov
iz drugega odstavka 11. člena Uredbe 809/2014/EU:
1. o blokih in GERK;
2. o avtohtonih in tradicionalnih sortah sadnih rastlin,
vinske trte, hmelja in oljk;
3. o sadnih vrstah in številu sadnih dreves ali grmov na
hektar;
4. o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD);
5. o razvrstitvi kmetijskega gospodarstva v gorska območja;
6. o točkah kmetijskega gospodarstva v OMD in
7. o vključenosti GERK v OMD.
(6) Za »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – prašiči«
iz 14. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe se uporabijo
podatki o številu prašičev iz centralnega registra prašičev (v
nadaljnjem besedilu: CRPš) v skladu z uredbo, ki ureja ukrep
dobrobit živali. Stalež prašičev, sporočen v CRPš po roku, določenem v uredbi, ki ureja ukrep dobrobit živali, se ne upošteva
pri izračunu povprečnega števila prašičev za izračun plačila za
operacijo dobrobit živali – prašiči.
(7) Za »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – govedo« iz
15. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe se uporabijo podatki o posamezni živali iz CRG na stanje en dan pred vnosom
tega zahtevka. Na zahtevek se iz CRG lahko prenese žival, ki
je na dan vnosa zahtevka na zadevnem kmetijskem gospodarstvu, kar pomeni, da zanjo ni sporočen odhod s tega kmetijskega gospodarstva niti prihod na drugo kmetijsko gospodarstvo.
(8) Za »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica«
iz 16. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe se uporabijo
podatki o staležu drobnice na dan 1. februar 2021 iz centralnega registra drobnice (v nadaljnjem besedilu: CRD) in v primeru
prihoda živali na kmetijsko gospodarstvo od 2. februarja 2021
do datuma vnosa zahtevka tudi podatek o številki spremnega
lista in številu živali, navedenih na spremnem listu, s katerim
je prihod živali na zadevno kmetijsko gospodarstvo priglašen v
CRD najpozneje do datuma vnosa zahtevka.
(9) Pri izpolnjevanju obrazcev, ki jih določa ta uredba,
se uporablja Šifrant vrst oziroma skupin kmetijskih rastlin ter
pomoči (v nadaljnjem besedilu: šifrant), ki je objavljen na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(10) Kmetijska površina, ki se glede na določbo iz prvega
odstavka 12. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil ne
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uporablja predvsem za kmetijsko dejavnost, se na zbirno vlogo
prijavi pod šifro »000 – ni v uporabi« iz šifranta.
(11) Šifra kmetijske rastline »405 – mešana raba« iz
šifranta se uporabi za strnjeno kmetijsko površino, na kateri
je mešana raba poljščin in vsaj ene izmed naslednjih skupin
kmetijskih rastlin: zelenjadnic, dišavnic in zelišč in posamezna
izmed navedenih skupin kmetijskih rastlin ter poljščin ne presega 0,1 hektarja.
(12) Podatki za stike, ki jih upravičenec navede na zbirni
vlogi (telefonska številka in e-naslov), so namenjeni za hitre
stike za nujno odpravljanje nejasnosti, neformalno pozivanje
in obveščanje v zvezi z izvajanjem ukrepov kmetijske politike.
(13) Za »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica«
iz 16. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe ministrstvo
pripravi seznam kmetijskih gospodarstev, ki so v skladu z
uredbo, ki ureja ukrep dobrobit živali za leto 2021, razvrščena
v območje s krajšo vegetacijsko dobo, in ga pošlje agenciji
najpozneje do 22. februarja 2021.
9. člen
(vnaprej pripravljeni obrazec)
(1) Vnaprej pripravljeni obrazec vključuje podatke iz RKG,
registra naravnih vrednot, o vodovarstvenih območjih iz predpisov, ki urejajo vodovarstvena območja, območju NATURA
2000, okoljsko občutljivem trajnem travinju iz Uredbe o shemah
neposrednih plačil in ekološko pomembnih območjih, na katerih
je omejitev ali prepoved paše za ukrep dobrobit živali. Namenjen je seznanitvi upravičencev iz drugega odstavka tega člena
s podatki, ki jih potrebujejo pri vnosu zbirne vloge.
(2) Agencija pred rokom za vložitev zbirne vloge za upravičence, ki so v letu 2020 oddali zbirne vloge, pripravi in
na svoji spletni strani objavi vnaprej pripravljene obrazce, ki
vključujejo stanje podatkov iz RKG na dan 24. januar 2021
in informacije o preseku GERK s posameznimi evidencami
iz prejšnjega odstavka. Grafični prikaz podatkov o kmetijskih
površinah je omogočen prek grafičnega vmesnika na spletni
strani agencije. Dostop do podatkov, objavljenih na spletu, je
mogoč z navedbo KMG-MID.
(3) Vnaprej pripravljeni obrazec vključuje:
1. podatke o kmetijskem gospodarstvu:
a) vrsto kmetijskega gospodarstva,
b) razvrstitev v OMD,
c) točke kmetijskega gospodarstva v OMD,
č) razvrstitev v gorsko območje,
d) razvrstitev kmetijskega gospodarstva na podlagi Elaborata območij z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo
v Republiki Sloveniji z dne 15. februarja 2003,
e) razvrstitev kmetijskega gospodarstva glede na število
dni obvezne paše za operacijo dobrobit živali – drobnica;
2. KMG-MID;
3. podatke o kmetijskih površinah:
a) blok-ID,
b) največjo upravičeno površino bloka,
c) GERK-PID,
č) domače ime GERK,
d) vrsto rabe GERK,
e) največjo upravičeno površino GERK,
f) največjo upravičeno površino za plačilo za območja z
naravnimi omejitvami iz Uredbe o shemah neposrednih plačil;
4. podatke, ki se nanašajo na del ali celotni GERK in
so pomembni za izpolnjevanje določenih zahtev navzkrižne
skladnosti:
a) o povprečnem nagibu GERK, če je ta večji od 20 %,
b) o naravnih vrednotah iz registra naravnih vrednot, ki
se v skladu z uredbo, ki ureja navzkrižno skladnost, štejejo za
krajinske značilnosti na posameznem GERK (NV_20),
c) o vodovarstvenih območjih (VVO_VSA_21),
č) o območju ohranjanja prostoživečih ptic (Območje_
ohranjanja ptic_19),
d) o območju NATURA 2000 – habitati (NATURA – habitati_2019);
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5. podatek, da je površina GERK delno ali v celoti okoljsko
občutljivo trajno travinje (status OOTT_20);
6. podatek, da je GERK delno ali v celoti znotraj območja
okoljsko občutljivega trajnega travinja (območje OOTT_21);
7. podatek, da je bila pri pregledih za ukrepe leta 2020
na določenem GERK ali delu GERK ugotovljena sprememba
ali preoranje okoljsko občutljivega trajnega travinja (kršitev
statusa OOTT_20);
8. podatek, da je GERK znotraj naslednjih ekološko pomembnih območij, na katerih je omejitev ali prepoved paše za
ukrep dobrobit živali iz predpisa, ki ureja dobrobit živali:
– ekološko pomembna območja posebnih traviščnih
habitatov, kjer paša ni dovoljena do 30. maja, ali 10. junija,
ali 20. junija (DZ_omejitev_pase_HAB_30_5_21, DZ_omejitev_pase_HAB_10_6_18, DZ_omejitev_pase_HAB_20_6_18),
– ekološko pomembna območja posebnih traviščnih habitatov metuljev, kjer paša ni dovoljena med 15. junijem in
15. septembrom (DZ_omejitev_pase_MET_21),
– ekološko pomembna območja, kjer je paša prepovedana (DZ_prepoved_pase_18);
9. podatek o dolžini mejic kmetijskega gospodarstva iz
evidence mejic (MEJ_21) iz uredbe, ki ureja ukrepe KOPOP,
EK in OMD (v nadaljnjem besedilu: evidenca mejic), za katere
lahko upravičenec v skladu z uredbo, ki ureja ukrepe KOPOP,
EK in OMD, uveljavlja zahtevek za operacijo Ohranjanje mejic
iz 4. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe;
10. 	podatke o plačilnih pravicah iz registra plačilnih pravic.
(4) Podatki o kmetijskih površinah iz 3. točke prejšnjega
odstavka vključujejo ugotovljene površine za ukrepe iz leta
2020 in posodobljene podatke GERK v skladu z 91. členom
Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega
vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20).
(5) Če so podatki v RKG neusklajeni glede na pogoje
za vpis podatkov v RKG, je na vnaprej pripravljenem obrazcu
navedena tudi informacija o neusklajenosti.
(6) Izpolnjevanja zbirne vloge ni mogoče začeti, če so
podatki v RKG neusklajeni in če v skladu s četrtim odstavkom
5. člena ZKme-1 ni določen namestnik. Neusklajene podatke iz
prejšnjega odstavka upravičenec uredi na pristojni upravni enoti vsaj en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge.
10. člen
(rok za vložitev zbirne vloge)
(1) Upravičenci od 24. februarja do 6. maja 2021 na agenciji vložijo zbirno vlogo, če:
1. uveljavljajo katerega od ukrepov kmetijske politike iz
drugega odstavka 1. člena te uredbe;
2. uveljavljajo katerega od ukrepov kmetijske politike iz
tretjega odstavka 1. člena te uredbe;
3. so zavezanci za navzkrižno skladnost iz uredbe, ki
ureja navzkrižno skladnost, ker so prejemniki podpore za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov oziroma podpore za
zeleno trgatev;
4. dajejo v promet živinska gnojila kmetijskim gospodarstvom v skladu z uredbo, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov;
5. so zavezanci za prijavo površin posebnih kultur v skladu s pravilnikom, ki določa evidenco posebnih kultur;
6. so člani ali bodo v koledarskem letu 2021 postali člani
organizacije proizvajalcev v skladu s predpisi o priznanju organizacij v posameznem sektorju;
7. so člani ali bodo v koledarskem letu 2021 postali člani
skupine proizvajalcev za skupno trženje v skladu s pravilnikom,
ki ureja priznanje skupine proizvajalcev za skupno trženje;
8. so prejemniki sredstev za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih ali
9. so zavezanci za oddajo zbirne vloge v skladu z uredbo,
ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji, za opravljanje dopolnilnih dejavnosti: predelava primarnih kmetijskih pridelkov,
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prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij ter turizem na
kmetiji, ki je gostinska dejavnost.
(2) Ne glede na določbo 2. točke prejšnjega odstavka
upravičencem, ki imajo v uporabi do enega hektarja kmetijskih
površin in vzrejajo samo čebele ter uveljavljajo le ukrepe iz Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v
letih 2020–2022, zbirne vloge ni treba vložiti.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
upravičencem, ki uveljavljajo ukrepe iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe, zbirne vloge ni treba vložiti, če je v predpisih, ki
urejajo te ukrepe, določeno, da se za preverjanje pogojev za
upravičenost posameznega ukrepa uporabijo podatki iz RKG
ali drugih evidenc.
(4) Upravičenec vloži »Zahtevek za operacijo dobrobit
živali – drobnica« iz 16. točke prvega odstavka 11. člena te
uredbe oziroma »Vlogo za izplačilo podpore za rejo drobnice«
iz 10. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe najpozneje
do 5. maja 2021.
(5) Zahtevka in vloge iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno
vložiti v obdobju za pozno predložitev iz 13. člena Uredbe
640/2014/EU.
(6) Upravičenec, ki odda »Zahtevek za operacijo dobrobit
živali – govedo« iz 15. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe oziroma »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica«
iz 16. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe, odda vzorec
blata za koprološko analizo pooblaščenim organizacijam, določenim v uredbi, ki ureja ukrep dobrobit živali, vsaj osem dni
pred oddajo zahtevka iz 15. oziroma 16. točke prvega odstavka
11. člena te uredbe. Pooblaščene organizacije v sedmih dneh
od prejema vzorca blata izvedejo koprološko analizo in podatke vpišejo v seznam koproloških analiz, določenih v uredbi, ki
ureja ukrep dobrobit živali.
(7) Zahtevkov iz prejšnjega odstavka ni mogoče vložiti, če
podatki o izvedenih koproloških analizah niso vpisani v seznam
koproloških analiz.
(8) »Vloge za izstop iz sheme za male kmete« iz 12. točke
prvega odstavka 11. člena te uredbe ni dovoljeno vložiti v obdobju za pozno predložitev iz 13. člena Uredbe 640/2014/EU.
11. člen
(vsebina zbirne vloge)
(1) Zbirno vlogo sestavljajo naslednji obrazci:
1. »Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu, izjave,
soglasja in navedbe«;
2. »Obrazec za oddajo in prejem živinskih gnojil, digestata
ali komposta«;
3. »Geoprostorski obrazec«, ki vključuje za glavne posevke:
a) prijavo vseh upravičenih površin in kmetijskih rastlin v
skladu s šifrantom,
b) vlogo za izplačilo podpore za strna žita,
c) vlogo za izplačilo podpore za zelenjadnice,
č) prijavo kmetijskih rastlin za zagotavljanje površin z
ekološkim pomenom iz Uredbe o shemah neposrednih plačil,
d) zahtevke za plačila na površino za naslednje ukrepe:
KOPOP, EK in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (v nadaljnjem besedilu: ukrep OMD),
e) vlogo za izplačilo plačila za območja z naravnimi omejitvami;
4. »Zahtevek za operacijo Ohranjanje mejic«;
5. »Vloga za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve«, vključno z dokazili iz Uredbe o shemah neposrednih plačil;
6. »Vloga za aktiviranje in izplačilo plačilnih pravic in vloga
za izplačilo plačila za zeleno komponento«;
7. »Vloga za izplačilo plačila za mlade kmete«, vključno z
dokazili iz Uredbe o shemah neposrednih plačil;
8. »Vloga za izplačilo podpore za mleko v gorskih območjih«;
9. »Vloga za izplačilo podpore za rejo govedi«;
10. »Vloga za izplačilo podpore za rejo drobnice«;
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11. »Vloga za izplačilo plačila za male kmete«;
12. »Vloga za izstop iz sheme za male kmete«;
13. »Zahtevek za operacijo ukrepa KOPOP Reja lokalnih
pasem, ki jim grozi prenehanje reje«;
14. »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – prašiči«;
15. »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – govedo«;
16. »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica«;
17. 	»Zahtevek za ukrep EK – plačilo za ekološko čebelarjenje«.
(2) Prijava vseh kmetijskih površin, kmetijskih rastlin in
vlog ter zahtevkov na površino iz 3. točke prejšnjega odstavka
se vnaša grafično prek vmesnika, ki temelji na geografskem
informacijskem sistemu.
(3) Obvezne sestavine zbirne vloge so podatki iz
1. in 2. točke prvega odstavka tega člena, in če ima kmetijsko
gospodarstvo kmetijske površine, prijava vseh upravičenih površin in kmetijskih rastlin iz 3. točke pod a) prvega odstavka
tega člena. Predložitev »Obrazca za oddajo in prejem živinskih
gnojil, digestata ali komposta« iz 2. točke prvega odstavka tega
člena je obvezna, če upravičenec oddaja oziroma prejema
živinska gnojila.
(4) »Obrazec za oddajo in prejem živinskih gnojil, digestata ali komposta« iz 2. točke prvega odstavka tega člena
pošlje agenciji upravičenec, ki oddaja živinska gnojila drugemu nosilcu kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu:
oddajalec). Izjemoma obrazec posreduje agenciji upravičenec,
ki prejema živinska gnojila od zavezancev za izvajanje določb
uredbe, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz
kmetijskih virov, če oddajalec ne vlaga zbirne vloge. Obrazec
podpišeta tako oddajalec kot prejemnik živinskih gnojil, upravičenec ga posreduje agenciji kot skenogram ali prek ponudnika
poštnih storitev najpozneje do 15. decembra 2021. Podatki iz
tega obrazca se upoštevajo pri izpolnjevanju pogojev za posamezne ukrepe kmetijske politike za upravičenca, ki oddaja živinska gnojila in za upravičenca, ki je prejemnik živinskih gnojil.
(5) Če oddajalec odda živinska gnojila kmetijskemu gospodarstvu, ki v RKG nima prijavljenih površin, se ne glede na
prejšnji odstavek podatki iz »Obrazca za oddajo in prejem živinskih gnojil, digestata ali komposta« iz 2. točke prvega odstavka
tega člena ne upoštevajo oddajalcu.
(6) Če upravičenec na »Geoprostorskem obrazcu« za
kmetijsko rastlino grafično pod šifro 402 prijavi zelenjadnice,
izpolni tudi obrazec »Zelenjadnice«, v katerem navede vrsto in
površino posamezne zelenjadnice.
(7) Za zelenjadnice, za katere upravičenec uveljavlja
vlogo za izplačilo podpore za zelenjadnice iz 3. točke pod
c) prvega odstavka tega člena, izpolni tudi obrazec »Prijava
zelenjadnic in obdobij prisotnosti«.
(8) »Vloga za izplačilo podpore za rejo govedi« iz 9. točke prvega odstavka tega člena in »Vloga za mleko v gorskih
območjih« iz 8. točke prvega odstavka tega člena se vložita v
skladu s četrtim odstavkom 21. člena Uredbe 809/2014/EU z
uporabo podatkov iz CRG.
(9) Na »Geoprostorskem obrazcu« upravičenec grafično
in številčno prijavi:
1. glavne posevke ali zelenjadnice iz dvanajstega odstavka tega člena;
2. naknadne neprezimne posevke, ki jih poseje ali posadi
za glavnim posevkom oziroma v primeru podsevkov trave ali
stročnic med glavnim posevkom, in jih uveljavlja:
– za površino z ekološkim pomenom ali
– za zahteve za ukrep KOPOP, POZ_POD: Setev rastlin
za podor (zeleno gnojenje), POZ_NEP: Neprezimni medonosni
posevki, POZ_KONZ: Konzervirajoča obdelava tal, VOD_NEP:
Neprezimni medonosni posevki, VOD_POD: Setev rastlin za
podor (zeleno gnojenje) in GEN_SOR: Pridelava avtohtonih in
tradicionalnih sort kmetijskih rastlin;
3. naknadne prezimne posevke, ki jih poseje ali posadi
za glavnim posevkom oziroma v primeru podsevkov trave ali
stročnic med glavnim posevkom ali za naknadnim neprezimnim
posevkom, in jih uveljavlja:
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– za površino z ekološkim pomenom ali
– za zahteve za ukrep KOPOP POZ_ZEL: Ozelenitev
njivskih površin, POZ_KONZ: Konzervirajoča obdelava tal,
VOD_ZEL: Ozelenitev njivskih površin in GEN_SOR: Pridelava
avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin;
4. naknadni neprezimni posevek konoplje in naknadni
prezimni posevek meliorativne redkve.
(10) Na »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica« iz 16. točke prvega odstavka tega člena upravičenec prijavi
število živali, ki ob oddaji zahtevka izpolnjujejo pogoje glede
kategorije živali za dodelitev plačila iz uredbe, ki ureja ukrep
dobrobit živali.
(11) Na »Geoprostorski obrazec« se iz RKG prenesejo
tudi podatki o GERK z vrsto rabe: 1191 – rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh, in 1181 – trajne rastline na njivskih površinah, kjer
pridelava ni v tleh. Prijavo kmetijskih rastlin na teh površinah
upravičenec navede številčno in pri tem uporabi šifrant.
(12) Upravičenec, ki uveljavlja vlogo za izplačilo podpore
za zelenjadnice iz 3. točke pod c) prvega odstavka tega člena
za zelenjadnico, ki se v skladu z definicijo za glavni posevek
iz 7. točke 2. člena te uredbe ne šteje za glavni posevek, na
obrazcu »Prijava zelenjadnic in obdobij prisotnosti« navede
tudi podatek o kmetijski rastlini, ki se šteje za glavni posevek.
(13) Upravičenec, ki uveljavlja vlogo za izplačilo podpore
za zelenjadnice iz 3. točke pod c) prvega odstavka tega člena
in skladišči zelenjadnice v lastnih skladiščnih kapacitetah za
zelenjadnice, v zbirni vlogi navede predvidene količine zelenjadnic, ki jih bo skladiščil.
(14) Na »Vlogo za izplačilo podpore za rejo drobnice«
iz 10. točke prvega odstavka tega člena upravičenec prijavi
število živali, ki na dan 1. februar 2021 izpolnjujejo pogoje za
dodelitev podpore za rejo drobnice iz Uredbe, ki ureja sheme
neposrednih plačil.
12. člen
(priloge zbirne vloge)
(1) Podatki o izpolnjevanju pogojev za pridobitev dovoljenja za pridelavo konoplje iz točk (b) in (c) sedmega odstavka
17. člena Uredbe 809/2014/EU se ne prilagajo k zbirni vlogi,
temveč jih ministrstvo pošlje agenciji najpozneje do 30. junija
2021.
(2) Uradne etikete na embalaži semena konoplje se ne
prilagajo k zbirni vlogi, upravičenec jih skupaj z vlogo za pridobitev dovoljenja za pridelavo konoplje pošlje ministrstvu, ki jih
potrdi z žigom in vrne upravičencu skupaj z odločbo o dovoljenju za pridelavo konoplje.
(3) Podatki o izpolnjevanju pogojev za pridobitev dovoljenja za pridelavo vrtnega maka se ne prilagajo k zbirni vlogi,
temveč jih ministrstvo pošlje agenciji najpozneje do 30. junija
2021 za jari vrtni mak in do 15. septembra 2021 za ozimni
vrtni mak.
(4) »Zapisnik o prigonu živali na pašo na planino ali
skupni pašnik« upravičenec posreduje agenciji najpozneje do
30. junija 2021. Podatke o govedih agencija na zapisnik prevzame iz CRG.
(5) Izjavo o številu pastirjev na planini upravičenec posreduje agenciji najpozneje do 30. junija 2021, če za planino
uveljavlja zahtevo KRA_PAST: Planinska paša s pastirjem,
določeno v uredbi, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD.
(6) Premik goveda na planino ali skupni pašnik se priglasi
v skladu s 27. členom Pravilnika o identifikaciji in registraciji
goveda (Uradni list RS, št. 50/16 in 68/19) prek pooblaščene
veterinarske organizacije na obrazcu »Zapisnik o prigonu živali
na pašo na planino ali skupni pašnik« vsaj štiri dni pred posredovanjem tega obrazca agenciji.
(7) Upravičenec, ki je v letu 2020 na določenih površinah
kmetijskega gospodarstva uveljavljal ukrepe KOPOP oziroma
EK, določene v uredbi, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD, v
letu 2021 pa je izvedel zmanjšanje ali spremembo lokacije ali
prenos teh površin oziroma obveznosti na drugega upravičenca
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ali prevzame novo petletno obveznost za izbrane operacije
ukrepa KOPOP oziroma ukrep EK, vloži kot prilogo zbirne vloge
obrazec »Zmanjšanje ali prenos površin, živali oziroma obveznosti, vključenih v ukrep KOPOP oziroma EK v predhodnem
letu, za leto 2021«. Obrazec posreduje agenciji.
(8) Upravičenec, ki je v letu 2020 izvajal operacijo ukrepa
KOPOP Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje, in v
letu 2021 izvede premik živali in prenos obveznosti izvajanja
operacije ukrepa KOPOP Reja lokalnih pasem, ki jim grozi
prenehanje reje, na drugega upravičenca, to sporoči agenciji
na obrazcu »Zmanjšanje ali prenos površin, živali oziroma obveznosti, vključenih v ukrep KOPOP oziroma EK v predhodnem
letu, za leto 2021«. Obrazec posreduje agenciji.
(9) Upravičenec, ki uveljavlja zahteve za ukrep KOPOP
HML_NIZI, POZ_NIZI, TRZ_I_NIZI oziroma TRZ_II_NIZI: Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak, sočasno z
zbirno vlogo vloži tudi obrazec »Opredelitev načina reje za
potrebe izvajanja zahtev z obveznostjo gnojenja z organskimi
gnojili z nizkimi izpusti v zrak v okviru ukrepa KOPOP«.
(10) Upravičenec, ki na »Geoprostorskem obrazcu« prijavi kmetijsko rastlino »200 – trave za pridelavo semena« iz
šifranta, za namen iz četrtega odstavka 5. člena te uredbe
posreduje agenciji najpozneje do 31. avgusta 2021 kopijo zapisnika o strokovni kontroli pridelovanja kmetijskega semena, ki
ga izda organ za potrjevanje semenskega materiala v skladu z
zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin. Zapisnik
posreduje agenciji.
(11) Če upravičenec iz prejšnjega odstavka agenciji ne
posreduje kopije zapisnika o strokovni kontroli pridelovanja
kmetijskega semena, se pri obravnavi »Geoprostorskega
obrazca« namesto kmetijske rastline »200 – trave za pridelavo
semena« iz šifranta upošteva kmetijska rastlina »201 – trave«.
(12) Upravičenec, ki na obrazcu »Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu, izjave, soglasja in navedbe« iz 1. točke
prvega odstavka prejšnjega člena navede, da je vključen na seznam nekmetijskih podjetij ali dejavnosti, priloži k navedenemu
obrazcu izpolnjeno in podpisano Prilogo: »Dokazila o kmetijski
dejavnosti v primeru uvrščenosti na seznam nekmetijskih dejavnosti ali podjetij«. Prilogo posreduje agenciji.
(13) Upravičenec, ki uveljavlja izpolnjevanje pogojev za
uporabo podatkov o plačah, povezanih s kmetijsko dejavnostjo,
vključno z davki in socialnimi prispevki, povezanimi z zaposlitvijo, za namen 5 % zmanjšanja izplačila plačilnih pravic v
skladu s 7. členom Uredbe o shemah neposrednih plačil, pošlje
najpozneje do 31. maja 2021 agenciji seznam zaposlenih z njihovimi davčnimi številkami. Za te zaposlene agencija v skladu z
ZKme-1 od davčnega organa pridobi podatke iz obrazca REK1.
(14) Dokazila, določena za mlade kmete v Uredbi o shemah neposrednih plačil za »Vlogo za dodelitev plačilnih pravic
iz nacionalne rezerve« iz 5. točke prvega odstavka 11. člena
te uredbe in za »Vlogo za izplačilo plačila za mlade kmete«
iz 7. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe, upravičenec
priloži zbirni vlogi.
(15) Upravičenec, ki uveljavlja »Vlogo za izplačilo plačila
za mlade kmete« iz 7. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe v primerih iz 1. točke šestega odstavka 24. člena Uredbe
o shemah neposrednih plačil, zbirni vlogi priloži podpisano
»Izjavo o odgovornosti in upravljanju kmetije« iz Priloge 3 Uredbe o shemah neposrednih plačil. Podpisano izjavo posreduje
agenciji najpozneje do 31. maja 2021.
(16) Upravičenec, ki podaljša zaključeno petletno obveznost izvajanja posamezne operacije ukrepa KOPOP oziroma
ukrepa EK iz uredbe KOPOP, EK in OMD, zbirni vlogi priloži
obrazec »Izjava glede podaljšanja zaključene petletne obveznosti za ukrep KOPOP oziroma ukrep EK«.
(17) Upravičenec, ki uveljavlja vlogo za izplačilo podpore
za zelenjadnice iz 3. točke pod c) prvega odstavka 11. člena te
uredbe, mora v skladu z osmim in devetim odstavkom 37. člena
Uredbe o shemah neposrednih plačil izkazovati obseg pridelave zelenjadnic z računi o prodaji zelenjadnic oziroma računi o
najemu skladiščnega prostora za skladiščenje svojih pridelkov
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zelenjadnic, ki jih posreduje agenciji najpozneje do 1. decembra 2021 oziroma do 15. februarja 2022 v primeru računov o
prodaji zelenjadnic iz lastnih skladiščnih kapacitet in v primeru
računov o prodaji zelenjadnic iz pete alineje desetega odstavka
37. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil.
13. člen
(spremembe zbirne vloge)
(1) Spremembe zbirne vloge po poteku roka za vlaganje
iz 10. člena te uredbe upravičenec sporoči agenciji najpozneje
do 31. maja 2021 v skladu s 15. členom Uredbe 809/2014/EU.
(2) Ne glede na rok iz prejšnjega odstavka mora upravičenec v skladu z uredbo, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD,
sporočiti spremembo kmetijske rastline po vložitvi zbirne vloge,
če:
– spremenjena kmetijska rastlina vpliva na višino plačila
za ukrep EK;
– se pri obvezni zahtevi operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo POZ_KOL: Petletni kolobar, izbirni zahtevi operacije
Poljedelstvo in zelenjadarstvo POZ_ZEL: Ozelenitev njivskih
površin ali obvezni zahtevi operacije Vodni viri VOD_ZEL:
Ozelenitev njivskih površin poseje druga kmetijska rastlina, kot
je navedena na zbirni vlogi,
– se pri zahtevi operacije Ohranjanje rastlinskih genskih
virov, ki jim grozi genska erozija, GEN_SOR: Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin in GEN_SEME:
Pridelava semenskega materiala avtohtonih in tradicionalnih
sort kmetijskih rastlin posadi ali poseje druga kmetijska rastlina
iz Priloge 12 uredbe, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD, kot
je navedena na zbirni vlogi.
(3) Ne glede na rok iz prvega odstavka tega člena mora
upravičenec sporočiti spremembo kmetijske rastline po vložitvi
zbirne vloge, če spremenjena kmetijska rastlina vpliva na izpolnjevanje pogojev za zeleno komponento iz Uredbe o shemah
neposrednih plačil.
(4) Ne glede na rok iz prvega odstavka tega člena mora
upravičenec po vložitvi zbirne vloge nemudoma sporočiti vsako
spremembo kmetijske rastline, če gre za konopljo ali vrtni mak.
Spremembo kmetijske rastline mora vedno nemudoma sporočiti tudi, kadar katero koli drugo kmetijsko rastlino nadomesti s
konopljo ali vrtnim makom.
(5) Ne glede na rok iz prvega odstavka tega člena in če
upravičenec po vložitvi zbirne vloge v skladu z Uredbo o shemah neposrednih plačil spremeni lokacijo naknadnih posevkov
ali podsevkov trave ali podsevkov stročnic za zagotavljanje
površin z ekološkim pomenom iz prve alineje 2. točke osmega
odstavka 11. člena te uredbe, to spremembo lokacije sporoči
agenciji najpozneje do 15. avgusta 2021.
(6) Upravičenec lahko v skladu s tretjim pododstavkom
drugega odstavka 15. člena Uredbe 809/2014/EU spremeni
kmetijsko rastlino, ki se upošteva pri izpolnjevanju obveznosti
zelene komponente in je prijavljena v zbirni vlogi iz 11. člena
te uredbe.
(7) Ne glede na rok iz prvega odstavka tega člena in
če upravičenec po vložitvi zbirne vloge spremeni ali načrtuje
spremeniti vrsto zelenjadnice oziroma datume setve ali sajenja
ali predvidenega spravila, ki jih je navedel na obrazcu »Prijava
zelenjadnic in obdobij prisotnosti«, mora spremembe sporočiti
agenciji vsaj tri dni pred iztekom datumov setve ali sajenja ali
predvidenega spravila.
14. člen
(umik vlog, zahtevkov in izjav)
(1) Umik vlog za pomoč, vlog za podporo, zahtevkov za
plačilo in drugih izjav se izvede v skladu s 3. členom Uredbe
809/2014/EU na način iz drugega odstavka 8. člena te uredbe.
(2) Za potencialno upravičeno žival iz 5. in 6. točke 2. člena te uredbe se v skladu s tretjim odstavkom 21. člena Uredbe
809/2014/EU priglasitev premika živali, ki zapusti kmetijsko
gospodarstvo v obdobju obvezne reje, v CRG šteje kot pisni
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umik vloge za posamezno žival, razen priglasitev premikov
v obdobju obvezne reje na planino, skupni pašnik, sejem ali
razstavo, ki se v skladu z Uredbo o shemah neposrednih plačil
štejejo kot del obdobja obvezne reje.
(3) Za govedo, prijavljeno na obrazcu »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – govedo« iz 15. točke prvega odstavka
11. člena te uredbe, se v skladu s tretjim odstavkom 21. člena
in prvim odstavkom 3. člena Uredbe 809/2014/EU priglasitev
premika goveda v CRG v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo goveda, šteje kot pisni umik zahtevka za
zadevno govedo, razen priglasitev premikov na planino, skupni
pašnik, drugo gospodarstvo znotraj zadevnega kmetijskega
gospodarstva in na sejem ali razstavo, ki se v skladu z uredbo,
ki ureja ukrep dobrobit živali, štejejo kot del obdobja paše.
(4) Za govedo, prijavljeno na obrazcu »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – govedo« iz 15. točke prvega odstavka
11. člena te uredbe, in drobnico, prijavljeno na obrazcu »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica« iz 16. točke
prvega odstavka 11. člena te uredbe, nadomestitev goveda
oziroma drobnice v skladu z drugim odstavkom 30. člena Uredbe 640/2014/EU ni dovoljena.
(5) Razen v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin iz
drugega odstavka 2. člena Uredbe 1306/2013/EU in naravnih
okoliščin iz 32. člena Uredbe 640/2014/EU mora upravičenec
za govedo, prijavljeno na obrazcu »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – govedo« iz 15. točke prvega odstavka 11. člena
te uredbe, ki ostane na kmetijskem gospodarstvu in za katero
za več kot deset dni prekine obdobje paše, določeno v uredbi,
ki ureja dobrobit živali, v sedmih dneh po preteku desetdnevne
prekinitve paše izvesti umik zahtevka na način iz drugega odstavka 8. člena te uredbe.
(6) Razen v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin iz
drugega odstavka 2. člena Uredbe 1306/2013/EU in naravnih
okoliščin iz 32. člena Uredbe 640/2014/EU mora upravičenec
za drobnico, prijavljeno na obrazcu »Zahtevek za operacijo
dobrobit živali – drobnica« iz 16. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe, za število živali, za katere za več kot deset dni
prekine obdobje paše, ali za število živali, ki jih pred izpolnitvijo
obdobja paše proda ali odda v zakol, izvesti umik zahtevka na
način iz drugega odstavka 8. člena te uredbe v sedmih dneh
po preteku desetdnevne prekinitve paše ali v sedmih dneh po
prodaji ali oddaji živali v zakol.
(7) V primerih iz tretjega odstavka 38.b člena iz Uredbe o
shemah neposrednih plačilih, mora upravičenec za drobnico,
prijavljeno na obrazcu »Vloga za podporo za rejo drobnice«
iz 10. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe, izvesti umik
vloge ali dela vloge na način iz drugega odstavka 8. člena
te uredbe v desetih delovnih dneh od ugotovitve zmanjšanja
števila živali.
III. SISTEMI KONTROL
1. Splošno
15. člen
(klavzula o izogibanju)
V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU agencija
ne odobri vlog za pomoč in zahtevkov za plačilo za ukrepe
kmetijske politike iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te
uredbe, če ugotovi, da je upravičenec ustvaril pogoje za pridobitev plačil za ukrepe umetno in v nasprotju z nameni oziroma
cilji teh ukrepov.
16. člen
(pregledi)
(1) Agencija v skladu z akreditacijskimi merili, določenimi v Prilogi I Uredbe 907/2014/EU, za posamezna kmetijska
gospodarstva, za katera je bil v tekočem letu izveden pregled
na kraju samem, opravi pregled zaradi preverjanja ustreznosti
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izvedenih kontrol na kraju samem (v nadaljnjem besedilu:
superkontrola). Zaradi preverjanja dela kontrolorjev se s superkontrolo delno ali v celoti ponovijo že opravljeni pregledi na
kraju samem ali pa se superkontrola izvede sočasno s pregledom na kraju samem.
(2) Udeleženci, ki sodelujejo pri pregledu na kraju samem
ali superkontroli iz prejšnjega odstavka, izvajajo ukrepe za
zamejitev širjenja virusa SARS-CoV-2 v skladu s Priporočili za
izvajanje upravnih in drugih javnopravnih zadev ob epidemiji
COVID-19 Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), objavljenimi na spletni strani NIJZ.
(3) Če agencija pri upravnih pregledih ali pregledih na
kraju samem v skladu s 24. členom Uredbe 809/2014/EU pri
upravičencu, ki uveljavlja ukrep KOPOP v kombinaciji z ukrepom EK, ugotovi nepravilnosti ali kršitve v skladu z uredbo,
ki ureja ekološko kmetovanje, o tem obvesti organizacijo za
kontrolo in certificiranje v ekološkem kmetovanju, pri kateri je
upravičenec v tekočem letu vključen v kontrolo.
(4) Če agencija pri pregledih na kraju samem v zvezi z
vlogami za pomoč za sheme pomoči na površino in zahtevki
za plačilo za ukrepe podpore na površino v skladu s 37. in
38. členom Uredbe 809/2014/EU pri upravičencu, ki uveljavlja ukrep EK, ugotovi čezmerno prijavo površin iz 19. člena
Uredbe 640/2014/EU ali neprijavo vseh površin iz 16. člena
Uredbe 640/2014/EU, o tem obvesti organizacijo za kontrolo in
certificiranje v ekološkem kmetovanju, pri kateri je upravičenec
v tekočem letu vključen v kontrolo.
(5) Za preprečitev pregleda na kraju samem iz sedmega
odstavka 59. člena Uredbe 1306/2013/EU se šteje, če upravičenec ali njegov pooblaščenec prepreči izvedbo pregleda na
kraju samem zlasti tako, da pregleda ne dovoli ali ne omogoči.
(6) Če agencija pri upravnih pregledih zahtevkov za operacijo Ohranjanje mejic iz 4. točke prvega odstavka 11. člena
te uredbe ugotovi, da se zahtevki dveh ali več upravičencev na
posamezni mejici podvajajo, te upravičence pozove, da predložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev za operacijo ohranjanje
mejic iz uredbe, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD, oziroma
da podvajanja odpravijo.
(7) Če upravičenci po pozivu iz prejšnjega odstavka podvajanj ne odpravijo, če ne predložijo dokazil ali če na podlagi
priloženih dokazil ni mogoče ugotoviti, kdo je upravičen do operacije iz prejšnjega odstavka, agencija zahtevke iz prejšnjega
odstavka zavrne.
(8) Preglede na kraju samem za vse upravičence iz osmega odstavka 37. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil,
ki uveljavljajo vlogo za izplačilo podpore za zelenjadnice iz
3. točke pod c) prvega odstavka 11. člena te uredbe in na
kmetiji izvajajo dopolnilno dejavnost za predelavo zelenjadnic,
izvede Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: IRSKGLR). Zapisnik o pregledu na kraju samem IRSKGLR posreduje agenciji
najpozneje do 15. decembra 2021.
(9) Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo
rastlin (v nadaljnjem besedilu: IVHVVR) na zahtevo agencije
pri kupcu preveri račun, ki ga je izdal upravičenec, ki uveljavlja
vlogo za izplačilo podpore za zelenjadnice iz 3. točke pod c)
prvega odstavka 11. člena te uredbe, ki v skladu s predpisi, ki
urejajo davek na dodano vrednost, ni identificiran za namene
davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) in
se zanj ugotavlja dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti ter ne uveljavlja pravice do pavšalnega nadomestila
DDV. Količina zelenjadnic, ki jo ugotovi IVHVVR na računu, se
upošteva pri obsegu pridelave zelenjadnic iz osmega odstavka
37. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil.
2. Upravni pregledi
17. člen
(upravni pregledi)
Agencija izvaja upravne preglede v skladu z 28. in 29. členom Uredbe 809/2014/EU, pri čemer je navzkrižno preverjanje
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avtomatizirano z uporabo računalniških sredstev, tako da se
podatki iz vlog in zahtevkov preverjajo glede na podatke iz podatkovnih zbirk ministrstva in drugih državnih organov, in sicer:
1. podatki o kmetijskih površinah in trajnih nasadih se
preverjajo s podatki o blokih in GERK iz RKG;
2. dejavnost se za upravičenca preverja glede na Poslovni
register Slovenije za namen tretjega odstavka 6. člena Uredbe
o shemah neposrednih plačil;
3. izpolnjevanje pogojev za dodelitev plačilnih pravic iz
nacionalne rezerve iz tretje alineje drugega odstavka in prve
alineje petega odstavka 14. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil ter izpolnjevanje pogojev za aktiviranje in izplačilo
plačilnih pravic v skladu z 11. členom Uredbe o shemah neposrednih plačil se preverja s podatki iz registra plačilnih pravic;
4. izpolnjevanje pogojev za uporabo podatkov o plačah,
povezanih s kmetijsko dejavnostjo, vključno z davki in socialnimi prispevki, povezanimi z zaposlitvijo, za namen 5 % zmanjšanja izplačila plačilnih pravic v skladu s 7. členom Uredbe o shemah neposrednih plačil se preverja s podatki Finančne uprave
Republike Slovenije na podlagi davčnih številk ter imena in
priimka zaposlenih, ki jih upravičenec pošlje do 31. maja 2021;
5. pri vlogah za izplačila plačil za mlade kmete se starost
upravičenca v primeru kmetije preverja glede na podatke o
datumu rojstva iz EMŠO iz evidence subjektov in v primeru
pravnih oseb starost fizične osebe glede na podatke iz EMŠO,
ki jih navedejo v dokazilih iz tretjega odstavka 24. člena Uredbe
o shemah neposrednih plačil;
6. pri vlogah za izplačila plačil za mlade kmete in pri
vlogah za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve se
dokazila iz tretjega odstavka 24. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil preverjajo s podatki Poslovnega registra Slovenije, dokazila iz šestega odstavka 24. člena Uredbe o shemah
neposrednih plačil s podatki iz RKG in Priloge 3 Uredbe o
shemah neposrednih plačil, dokazila iz sedmega odstavka
24. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil s podatki iz
odločbe o pravici do sredstev za podukrep pomoč za zagon
dejavnosti za mlade kmete in s podatki o davčnem statusu;
7. podatki iz vlog za izplačilo plačila za zeleno komponento se preverjajo s podatki iz »Geoprostorskega obrazca«, s podatki o okoljsko občutljivem trajnem travinju (status
OOTT_21), z območji okoljsko občutljivega trajnega travinja
(območja OOTT_21), s podatki o ugotovljenih spremembah ali
preoravanju okoljsko občutljivega trajnega travinja, ugotovljenih
pri pregledih za ukrepe leta 2020 (kršitev statusa OOTT_20);
8. podatki iz vlog za izplačila podpor za mleko v gorskih
območjih se preverjajo glede na:
a) podatke, ki jih agencija prevzame iz CRG na dan 1. november 2021. Spremembe podatkov v CRG po 1. novembru
2021 se za ukrep za leto 2021 ne upoštevajo, razen če sprememba vpliva na neizpolnjevanje pogojev za zadevni ukrep,
b) podatke o realizirani oddaji in neposredni prodaji mleka
na dan 1. december 2021 iz evidence za sektor mleka, določene v pravilniku, ki ureja evidenco za sektor mleka in o tržno
informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov,
c) podatke o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v gorsko
območje iz RKG,
č) podatke o vključenosti v ekološko rejo mleka iz evidence pridelovalcev in predelovalcev ekoloških in integriranih
kmetijskih pridelkov ali živil;
9. podatki iz vlog za izplačilo podpore za rejo govedi se
preverjajo glede na podatke, ki jih agencija prevzame iz CRG
na dan 1. december 2021. Spremembe podatkov v CRG po
1. decembru 2021 se za ukrep za leto 2021 ne upoštevajo,
razen če sprememba vpliva na neizpolnjevanje pogojev za
zadevni ukrep;
10. podatki iz vlog za izplačilo podpore za rejo drobnice
se preverjajo glede na podatke iz CRD;
11. podatki iz zahtevkov za ukrep OMD se preverjajo
glede na podatke o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev iz Elaborata območij z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo
v Republiki Sloveniji z dne 15. februarja 2003, podatke o
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vključenosti GERK v OMD in podatke o točkah kmetijskega
gospodarstva v OMD iz RKG v skladu s pravilnikom, ki ureja
razvrstitev kmetijskih gospodarstev v OMD;
12. podatki za posamezne zahteve ali operacije ukrepa
KOPOP se preverjajo glede na podatke iz naslednjih evidenc
iz uredbe, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD:
a) grafične evidence strmin (S50_19),
b) evidence območij grbinastih travnikov (GRB_15),
c) evidence ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov (HAB1_30_05_21),
č) evidence ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov (HAB1_10_06_18),
d) evidence ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov (HAB1_20_06_18),
e) evidence ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov (HAB2_20_5_18),
f) evidence ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov (HAB2_30_5_18),
g) evidence ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov (HAB2_10_6_18),
h) evidence ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov (HAB2_20_6_18),
i) evidence ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov (HAB2_30_6_18),
j) evidence ekološko pomembnih območij mokrotnih travnikov (HABM_30_06_18),
k) evidence ekološko pomembnih območij traviščnih habitatov metuljev (MET1_21),
l) evidence ekološko pomembnih območij traviščnih habitatov metuljev (MET2_15),
m) evidence območij pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih
travnikov (VTR1_15),
n) evidence območij pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih
travnikov (VTR2_15),
o) evidence ekološko pomembnih območij steljnikov
(STE1_15),
p) evidence ekološko pomembnih območij steljnikov
(STE2_15),
r) evidence najožjih vodovarstvenih območij – državni
nivo (VVO_I_DR_21),
s) evidence prispevnih območij vodnih teles površinskih
voda in vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja
voda, ki vključuje območje Dravske kotline (NUV_D_15),
š) evidence prispevnih območij vodnih teles površinskih
voda in vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja
voda, ki vključuje druga območja (NUV_O_15),
t) evidence območja pojavljanja medveda in volka
(MV1_15) za zahtevo KRA_OGRM: Varovanje črede z visokimi premičnimi varovalnimi elektromrežami iz uredbe, ki ureja
ukrepe KOPOP, EK in OMD,
u) evidence območja pojavljanja medveda in volka
(MV2_15) za zahtevi KRA_VARPA: Varovanje črede ob prisotnosti pastirja in KRA_VARPP: Varovanje črede s pastirskimi
psi iz uredbe, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD,
v) evidence mejic (MEJ_21) za operacijo ohranjanje mejic;
13. podatek o vpisu kmetijskega gospodarstva v register
dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin iz zakona,
ki ureja semenski material kmetijskih rastlin za zahtevo ukrepa
KOPOP, GEN_SEME: Pridelava semenskega materiala avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin;
14. podatki iz zahtevkov za ukrep KOPOP za operacijo
Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje, se preverjajo:
a) za goveda s podatki iz CRG, razen pasme, ki se preverja s podatki iz rodovniške knjige,
b) za drobnico s podatki iz rodovniške knjige,
c) za prašiče s podatki iz rodovniške knjige,
č) za konje s podatki iz CRK, razen pasme, ki se preverja
s podatki iz izvorne rodovniške knjige in rodovniške knjige,
d) za kokoši s podatki iz registra oziroma evidenc, ki jih
vodi Javna služba nalog genske banke v živinoreji;
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15. podatki iz zahtevkov za ukrep KOPOP za operacijo
Poljedelstvo in zelenjadarstvo, za zahtevo POZ_KOL, se v letu
vstopa v ukrep preverjajo glede na podatke o zasnovi kolobarja
iz programa aktivnosti iz uredbe, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020, v nadaljnjih letih pa glede
na podatke zbirnih vlog tekočega in predhodnih let;
16. podatki iz zahtevkov za ukrepa KOPOP in EK se
preverjajo glede na podatke o usposabljanju upravičencev iz
evidence o izobraževanju in usposabljanju za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja (v nadaljnjem besedilu: evidenca o
izobraževanju) ter uporabljeni storitvi svetovanja iz uredbe, ki
ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020;
17. podatki iz zahtevkov za ukrep EK se preverjajo glede
na:
a) podatke o izdanih certifikatih za ekološko pridelavo oziroma predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil iz evidence
pridelovalcev in predelovalcev ekoloških kmetijskih pridelkov
oziroma živil,
b) podatke o ekološki reji travojedih živali kmetijskega
gospodarstva iz evidence pridelovalcev in predelovalcev ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil,
c) podatke o številu čebeljih družin iz evidence pridelovalcev in predelovalcev ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma
živil,
č) podatke o izdelanih načrtih preusmeritve kmetijskih gospodarstev iz konvencionalne v ekološko pridelavo iz uredbe, ki
ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020,
d) podatek o vpisu kmetijskega gospodarstva v register
dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin iz zakona,
ki ureja semenski material kmetijskih rastlin;
18. podatki iz zahtevkov za ukrep dobrobit živali – prašiči
se preverjajo glede na podatke iz CRPš in podatke o usposabljanju upravičencev iz evidence o izobraževanju;
19. podatki iz zahtevkov za ukrep dobrobit živali – govedo
se preverjajo glede na podatke iz:
a) CRG od 1. januarja 2021 do konca obdobja paše za
posamezno žival,
b) evidence o izobraževanju,
c) ekološko pomembnih območij iz uredbe, ki ureja dobrobit živali (DZ_omejitev_pase_HAB_30_5_21, DZ_omejitev_pase_HAB_10_6_18, DZ_omejitev_pase_HAB_20_6_18,
DZ_omejitev_pase_MET_21 in DZ_prepoved_pase_18) in
č) seznama koproloških analiz, določenih v uredbi, ki
ureja ukrep dobrobit živali;
20. podatki iz zahtevkov za operacijo dobrobit živali –
drobnica se preverjajo glede na podatke iz:
a) CRD,
b) evidence o izobraževanju,
c) ekološko pomembnih območij iz uredbe, ki ureja dobrobit živali (DZ_omejitev_pase_HAB_30_5_21, DZ_omejitev_pase_HAB_10_6_18, DZ_omejitev_pase_HAB_20_6_18,
DZ_omejitev_pase_MET_21 in DZ_prepoved_pase_18) in
č) seznama koproloških analiz, določenih v uredbi, ki
ureja ukrep dobrobit živali;
21. podatki iz okoljevarstvenega dovoljenja se preverjajo
za uporabnike komposta ali digestata 1. razreda kakovosti, ki
ni proizvod, iz uredbe, ki ureja predelavo biološko razgradljivih
odpadkov in uporabo komposta ali digestata;
22. podatki iz zahtevkov, če je tako določeno v predpisih
iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe, se preverjajo
glede na evidenco o finančnih podporah in ugotovitve inšpekcijskega nadzora RKG;
23. osebno ime, enotna matična številka (EMŠO), davčna
številka ter naslov nosilca kmetijskega gospodarstva in članov
kmetije se preverjajo glede na podatke iz RKG;
24. podatki o smrti nosilca kmetijskega gospodarstva se
preverijo glede na podatke iz RKG;
25. podatki o poslovnih subjektih se preverjajo glede na
podatke iz Poslovnega registra Slovenije in Registra dejanskih
lastnikov;
26. podatki iz vlog za izplačilo podpore za zelenjadnice
se preverjajo s podatki iz registra obratov na področju živil iz
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pravilnika, ki ureja registracijo in odobritev obratov na področju
živil (v nadaljnjem besedilu: register obratov).
3. Pregledi na kraju samem
18. člen
(pregledi na kraju samem za površine)
(1) Pregledi na kraju samem za ukrepe kmetijske politike
na površino iz drugega odstavka 1. člena te uredbe se izvajajo
v skladu s 30. do 32. členom in 34. do 41. členom Uredbe
809/2014/EU ter v skladu z določbami pravilnika, ki ureja RKG.
(2) Če kontrolor pri pregledu na kraju samem na GERK,
ki ima glede na prijavo v RKG največjo upravičeno površino
enako grafični površini, ugotovi dejansko rabo 1800 – kmetijsko
zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem, agencija obravnava poligon z ugotovljeno dejansko rabo 1800 – kmetijsko zemljišče,
poraslo z gozdnim drevjem v skladu s prvo alinejo drugega
odstavka 23. člena in 24. členom pravilnika, ki ureja RKG.
(3) Pri pregledu na kraju samem kontrolor ne sme opredeliti površine v prahi ali prahi z medonosnimi rastlinami, če praha
za to površino na zbirni vlogi ni bila prijavljena.
19. člen
(pregledi na kraju samem za živali)
(1) Pregledi na kraju samem za živali se izvajajo v skladu
z 32. do 33., 42. in 43. členom Uredbe 809/2014/EU za namene, določene v:
1. Uredbi Komisije (ES) št. 1082/2003 z dne 23. junija 2003
o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (ES) št. 1760/2000
Evropskega parlamenta in Sveta o najnižji ravni pregledov,
ki jih je treba opraviti v okviru sistema za identifikacijo in registracijo govedi (UL L št. 156 z dne 25. 6. 2003, str. 9), zadnjič
spremenjeni z Uredbo Komisije (EU) št. 1034/2010 z dne
15. novembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2003 o
pregledih glede zahtev za identifikacijo in registracijo goveda
(UL L št. 298 z dne 16. 11. 2010, str. 7);
2. Uredbi Komisije (ES) št. 1505/2006 z dne 11. oktobra 2006 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 glede
najnižje ravni pregledov, ki jih je treba opraviti v zvezi z identifikacijo in registracijo ovc in koz (UL L št. 280 z dne 12. 10.
2006, str. 3), zadnjič spremenjeni z Uredbo Komisije (EU)
št. 1033/2010 z dne 15. novembra 2010 o spremembi Uredbe
(ES) št. 1505/2006 glede letnih poročil držav članic o rezultatih
pregledov, opravljenih v zvezi z identifikacijo in registracijo ovc
in koz (UL L št. 298 z dne 16. 11. 2010, str. 5);
3. Uredbi o shemah neposrednih plačil;
4. uredbi, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD;
5. uredbi, ki ureja ukrep dobrobit živali;
6. uredbi, ki ureja navzkrižno skladnost.
(2) Podatki o nadzoru, ki ga opravijo uradni veterinarji
organa, pristojnega za veterinarstvo, in podatki o nadzoru,
ki ga opravi IRSKGLR, se upoštevajo pri uporabi upravnih
ukrepov v skladu s 5. in 6. členom Uredbe 809/2014/EU za
izračun plačil za ukrepe kmetijske politike iz drugega odstavka
1. člena te uredbe.
(3) Pregledi na kraju samem za podporo za rejo govedi iz
Uredbe o shemah neposrednih plačil se v skladu z drugim pododstavkom prvega odstavka 42. člena Uredbe 809/2014/EU
razporedijo v obdobju od 1. januarja 2021 do 30. novembra
2021.
(4) Pregledi na kraju samem za ukrep dobrobit živali se
na posameznem kmetijskem gospodarstvu izvedejo za vse
operacije ukrepa, ki jih upravičenec uveljavlja v zbirni vlogi.
20. člen
(stopnja kontrole)
(1) Agencija stopnjo kontrole za ukrepe kmetijske politike
iz drugega odstavka 1. člena te uredbe določi v skladu s 30.
do 33. členom Uredbe 809/2014/EU in v skladu z določbami
tega člena.
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(2) Kontrolni vzorec za preglede na kraju samem zajema
vsaj 20 % površin s konopljo v skladu s šestim odstavkom
36. člena Uredbe 809/2014/EU.
(3) V zvezi z dodatno stopnjo kontrole za preglede na
kraju samem z namenom spremljanja upravičencev, za katere
je bil v predhodnem letu uporabljen drugi odstavek 19.a člena
Uredbe 640/2014/EU, se upošteva drugi odstavek 33.a člena
Uredbe 809/2014/EU.
21. člen
(pregledi z daljinskim zaznavanjem)
(1) Agencija izvede del pregledov na kraju samem z daljinskim zaznavanjem v skladu s 40. členom Uredbe 809/2014/EU.
(2) Pregled z daljinskim zaznavanjem vključuje fotointerpretacijo prijavljenih vlog in zahtevkov na ortofotih, narejenih iz
satelitskih ali letalskih posnetkov, posnetih leta 2021 za ugotavljanje vrste rabe, vrste kmetijskih rastlin in merjenja površin.
(3) Če s fotointerpretacijo ni mogoče nedvoumno potrditi
pravilnosti prijav vrste rabe GERK, vrste kmetijske rastline ali
površine vlog oziroma zahtevkov ter nekaterih drugih pogojev
upravičenosti za posamezno kmetijsko parcelo, je treba opraviti
hiter terenski ogled, ki je v skladu s Smernicami Evropske komisije za kontrole na kraju samem in meritve površin sestavni
del pregleda z daljinskim zaznavanjem. Kontrolor upravičenca
ne obvesti o izvedbi hitrega terenskega ogleda in lahko ogled
opravi brez njegove navzočnosti.
22. člen
(poročilo o kontroli)
(1) Kontrolor poročilo o kontroli za pregled na kraju samem za ukrepe na površino pripravi v skladu z 41. členom
Uredbe 809/2014/EU, za sheme pomoči za živali in ukrepe
podpore na žival pa v skladu s 43. členom Uredbe 809/2014/EU
in določbami tega člena.
(2) Pri pregledih z daljinskim zaznavanjem iz prejšnjega
člena, pri katerih niso bile ugotovljene nobene nepravilnosti
oziroma ni bila ugotovljena neustrezno prijavljena vrsta rabe,
in če se ugotovitve superkontrole z daljinskim zaznavanjem ne
razlikujejo od ugotovitev pregledov z daljinskim zaznavanjem,
podpis upravičenca v poročilu o kontroli v skladu s tretjim pododstavkom drugega odstavka 41. člena Uredbe 809/2014/EU
ni potreben.
(3) Če je po pregledu na kraju samem ponovno opravljen pregled ali superkontrola na kraju samem za preveritev
izpolnjevanja pogojev za posamezni ukrep kmetijske politike
iz drugega odstavka 1. člena te uredbe, se v skladu s pogoji
za posamezni ukrep presojajo ugotovitve iz vseh poročil o
kontrolah.
(4) Če je po pregledu na kraju samem ponovno opravljen
pregled ali superkontrola na kraju samem za preverjanje izpolnjevanja pravil o navzkrižni skladnosti, se v skladu z zahtevami
navzkrižne skladnosti upoštevajo ugotovitve iz poročil o kontrolah za vse izvedene preglede.
(5) Če agencija pri pregledu na kraju samem za operacijo
Ohranjanje mejic iz uredbe, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in
OMD, ugotovi neskladje med prijavljeno in ugotovljeno dolžino
mejice, to navede v poročilu o kontroli in podatek o ugotovljeni
dolžini mejice pošlje ministrstvu, ki ga uporabi pri posodabljanju
evidence mejic.
(6) Če agencija pri pregledu na kraju samem za operacijo
Ohranjanje mejic iz uredbe, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in
OMD, ugotovi neskladje oziroma neskladja z definicijo mejice
iz uredbe, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD, podatek o
neskladju oziroma podatke o neskladjih pošlje ministrstvu, ki
podatek oziroma podatke uporabi pri posodabljanju evidence
mejic.
23. člen
(preverjanje konoplje na kraju samem)
Preverjanje konoplje se izvaja v skladu z 9. členom Uredbe 639/2014/EU. Inšpektor IRSKGLR v skladu s to uredbo in
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pravilnikom, ki določa pogoje za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka, opravi inšpekcijski pregled ter ugotovitve
preverjanja za konopljo predloži ministrstvu in agenciji, ki jih
upoštevata pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za vlogo za
pomoč ali zahtevek za plačilo.
IV. KONTROLNI SISTEM IN UPRAVNI UKREPI V ZVEZI
Z NAVZKRIŽNO SKLADNOSTJO
24. člen
(kontrolni sistem in upravni ukrepi)
(1) Kontrolni sistem in upravne ukrepe v zvezi z navzkrižno
skladnostjo izvaja agencija v skladu s 65. do 75. členom Uredbe 809/2014/EU in 37. do 41. členom Uredbe 640/2014/EU.
(2) Za izvajanje petega odstavka 38. člena Uredbe
640/2014/EU agencija s pristojnimi organi za preverjanje izvajanja predpisov, ki se upoštevajo pri izpolnjevanju pogojev za
navzkrižno skladnost, na podlagi prvega odstavka 59. 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) ter tretjega in četrtega odstavka 9. člena Zakona o
varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo) sklene protokole, na podlagi katerih
ji navedeni pristojni organi pošljejo podatke o ugotovitvah
nadzora.
(3) Agencija pri določanju upravnih ukrepov zaradi neizpolnjevanja zahtev navzkrižne skladnosti upošteva podatke o
ugotovitvah nadzora iz prejšnjega odstavka.
(4) Vse ugotovitve neskladnosti v zvezi s pravili navzkrižne skladnosti, ugotovljene pri kontroli upravičenosti za ukrepe
kmetijske politike za leto 2021 iz drugega odstavka 1. člena te
uredbe, z upoštevanjem izjeme glede obdobja preveritve iz petega odstavka 25. člena te uredbe, se upoštevajo pri odločbah
za ukrepe za leto 2021.
25. člen
(kontrola navzkrižne skladnosti)
(1) Agencija izvaja kontrolo navzkrižne skladnosti v skladu
s prvim odstavkom prejšnjega člena in v skladu z uredbo, ki
ureja navzkrižno skladnost.
(2) Za kontrolo navzkrižne skladnosti se uporabljajo naslednji podatki:
1. vodovarstvena območja (VVO_VSA_21),
2. območje ohranjanja prostoživečih ptic (Območje ohranjanja ptic_2019),
3. območje NATURA 2000 – habitati (NATURA – habitati_19),
4. naravne vrednote iz registra naravnih vrednot, ki se
v skladu z uredbo, ki ureja navzkrižno skladnost, štejejo za
krajinske značilnosti,
5. iz Evidence rejnih živali,
6. iz CRG,
7. iz CRD,
8. iz CRPš,
9. iz registra obratov,
10. iz registra obratov nosilcev dejavnosti na področju
krme iz pravilnika, ki ureja registracijo in odobritev nosilcev
dejavnosti na področju krme,
11. iz »Obrazca za oddajo in prejem živinskih gnojil, digestata ali komposta«,
12. iz »Zapisnika o prigonu živali na pašo na planino ali
skupni pašnik«,
13. o kmetijski površini in kmetijskih rastlinah iz »Geoprostorskega obrazca«,
14. o izdanih okoljevarstvenih dovoljenjih za vnos komposta ali digestata 1. razreda kakovosti, ki ni proizvod,
15. o nadzoru, ki ga opravijo UVHVVR, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor ter IRSKGLR.
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(3) Kontrola navzkrižne skladnosti za letni vnos dušika
pri gnojenju z živinskimi gnojili se opravi z upravnimi pregledi,
določenimi v četrtem odstavku 71. člena Uredbe 809/2014/EU,
za vse upravičence, ki redijo živali, nabavljajo ali oddajajo živinska gnojila, tako da se letni vnos dušika izračuna po postopku
iz 7. člena te uredbe.
(4) Kontrole navzkrižne skladnosti za pravočasnost priglasitve dogodkov v CRG, CRD in CRPš se opravijo z upravnimi pregledi, določenimi v četrtem odstavku 71. člena Uredbe
809/2014/EU. Pri tem se najmanjše stopnje kontrole za pravočasnost priglasitve dogodkov v CRG določijo v skladu z 22. členom Uredbe 1760/2000/ES, za pravočasnost priglasitve v CRD
v skladu z 2. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1505/2006 z dne
11. oktobra 2006 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004
glede najnižje ravni pregledov, ki jih je treba opraviti v zvezi
z identifikacijo in registracijo ovc in koz (UL L št. 280 z dne
12. 10. 2006, str. 3), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije
(EU) št. 1033/2010 z dne 15. novembra 2010 o spremembi
Uredbe (ES) št. 1505/2006 glede letnih poročil držav članic o
rezultatih pregledov, opravljenih v zvezi z identifikacijo in registracijo ovc in koz (UL L št. 298 z dne 16. 11. 2010, str. 5), ter za
pravočasnost priglasitve v CRPš v skladu s 13. in 14. členom
Pravilnika o identifikaciji in registraciji prašičev (Uradni list RS,
št. 112/13, 87/14, 15/16, 81/18 in 36/19).
(5) Pravočasnost priglasitve dogodkov v CRG, CRD in
CRPš za leto 2021 se preverja za obdobje od 1. septembra
2020 do 31. avgusta 2021.
(6) Pravočasnost priglasitve dogodkov v CRG, CRD in
CRPš za leto 2022 se preverja za obdobje od 1. septembra
2021 do 31. avgusta 2022.
(7) Podatke o priglasitvah dogodkov v CRG, CRD in
CRPš iz petega odstavka tega člena agencija prevzame iz
CRG, CRD in CRPš na dan 1. oktober 2021.
V. IZRAČUN ZNIŽANJA PLAČIL IN UPRAVNIH UKREPOV
26. člen
(upravni ukrepi)
(1) Pri izračunu pomoči ali podpore na površino se uporabijo upravni ukrepi iz 19., 19.a, 21. in 24. do 28. člena Uredbe
640/2014/EU ter določbe tega člena.
(2) Če upravičenec vloži vlogo ali zahtevek za kmetijsko
površino ali za kmetijsko rastlino, pri kateri zadevna vloga ali
zahtevek ni mogoč, se taka vloga ali zahtevek zavrne in se
površina, za katero je vložena vloga ali zahtevek, ne šteje kot
prijavljena površina. Določba tega odstavka se ne uporablja,
če je to neskladje ugotovljeno s pregledom na kraju samem.
V primeru iz prejšnjega stavka gre za čezmerno prijavo, ki se
obravnava v skladu s prejšnjim odstavkom.
(3) Vloge in zahtevki za kmetijske parcele, ki so manjše
od površine parcele, določene v prvem odstavku 6. člena te
uredbe, se zavrnejo in se ta površina parcele ne šteje kot prijavljena površina za posamezno skupino rastlin, razen za skupine rastlin iz tretjega odstavka 20. člena in četrtega odstavka
22. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil.
(4) Če je za posamezno kmetijsko parcelo, prijavljeno na
»Geoprostorskem obrazcu«, ugotovljena površina manjša od
površine parcele, določene v prvem odstavku 6. člena te uredbe, se zavrne celotna prijavljena površina kmetijske parcele
in se za tako zavrnjeno površino uporabijo upravni ukrepi iz
19. in 19.a člena Uredbe 640/2014/EU.
(5) Če upravičenci, ki niso upravičeni do plačil zaradi dvojne prijave vlog ali zahtevkov na istih površinah, ne umaknejo
vlog oziroma zahtevkov in površin, prijavljenih na »Geoprostorskem obrazcu«, se za zavrnjeno površino uporabijo upravni
ukrepi iz 19. in 19.a člena Uredbe 640/2014/EU.
27. člen
(upravni ukrepi za proizvodno vezane podpore)
(1) Če se za posamezno kmetijsko gospodarstvo, za katero so upravičenci v skladu z Uredbo o shemah neposrednih
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plačil vložili vloge za izplačilo proizvodno vezanih podpor za
strna žita ali zelenjadnice, pri upravnih pregledih ugotovi, da
skupna površina, za katero je upravičenec vložil posamezen
proizvodno vezan ukrep, znaša manj od 0,3 hektarja, se vloga
za posamezno podporo zavrne in se šteje, da ne gre za čezmerno prijavo, ter se ne uporabijo upravni ukrepi iz 19. člena
Uredbe 640/2014/EU.
(2) Če se za posamezno kmetijsko gospodarstvo, za katero so upravičenci v skladu z Uredbo o shemah neposrednih
plačil vložili vloge za izplačilo proizvodno vezane podpore za
strna žita ali zelenjadnice, pri pregledu na kraju samem ugotovi,
da skupna površina, za katero upravičenec uveljavlja posamezno vlogo, znaša manj od 0,3 hektarja, se uporabijo upravni
ukrepi iz 19. člena Uredbe 640/2014/EU.
(3) Če se za vlogo za izplačilo podpore za strna žita, oddano v skladu z Uredbo o shemah neposrednih plačil, pri pregledu na kraju samem ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev iz prve
in pete alineje 28. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil,
se uporabijo upravni ukrepi iz 19. člena Uredbe 640/2014/EU.
(4) Če se za vlogo za podporo za zelenjadnice, vloženo v
skladu z Uredbo o shemah neposrednih plačil, pri upravnih pregledih ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev iz prve in druge alineje
prvega odstavka ter tretjega, četrtega, osmega, devetega in
petnajstega odstavka 37. člena Uredbe o shemah neposrednih
plačil, se zahtevek zavrne in se šteje, da ne gre za čezmerno
prijavo, ter se ne uporabijo upravni ukrepi iz 19. člena Uredbe
640/2014/EU.
(5) Če se za vlogo za podporo za zelenjadnice, oddano
v skladu z Uredbo o shemah neposrednih plačil, ugotovi, da
izpolnjuje vse pogoje, preverjene z upravnimi pregledi iz prejšnjega odstavka, in se pri pregledu na kraju samem ugotovi, da
ne izpolnjuje pogojev iz prve in druge alineje prvega odstavka
ter tretjega in četrtega odstavka 37. člena Uredbe o shemah
neposrednih plačil, se uporabijo upravni ukrepi iz 19. člena
Uredbe 640/2014/EU.
(6) Če se za vlogo za podporo za zelenjadnice, oddano
v skladu z Uredbo o shemah neposrednih plačil, ugotovi, da z
računi iz osmega, devetega in petnajstega odstavka 37. člena
Uredbe o shemah neposrednih plačil ne izkaže predpisanega
obsega pridelave zelenjadnic, ter se pri pregledu na kraju samem ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev iz prve in druge alineje
prvega odstavka ter tretjega in četrtega odstavka 37. člena
Uredbe o shemah neposrednih plačil, se podpora za zelenjadnice ne dodeli ter se uporabijo upravni ukrepi iz drugega in
tretjega odstavka 19. člena Uredbe 640/2014/EU.
(7) Če je za potencialno upravičene živali za vlogo za izplačilo podpore za mleko v gorskem območju oziroma za vlogo
za izplačilo podpore za rejo govedi pri upravnem pregledu oziroma pregledu na kraju samem ugotovljeno, da ne izpolnjujejo
zahtev v zvezi z identifikacijo in registracijo iz pravilnika, ki ureja
identifikacijo in registracijo goveda, se uporabijo upravni ukrepi
iz 31. člena Uredbe 640/2014/EU.
(8) Če se za vlogo za izplačilo podpore za rejo drobnice
pri pregledu na kraju samem ugotovi, da živali ne izpolnjujejo
zahtev v zvezi z identifikacijo in registracijo iz pravilnika, ki
ureja identifikacijo in registracijo drobnice, se uporabijo upravni
ukrepi iz 31. člena Uredbe 640/2014/EU.
28. člen
(upravni ukrepi za ukrep dobrobit živali)
(1) Živali, prijavljene na obrazcu »Zahtevek za operacijo
dobrobit živali – govedo« iz 15. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe, za katere se pri upravnem pregledu oziroma
pregledu na kraju samem ugotovijo neizpolnjevanja v zvezi
s sistemom za identifikacijo in registracijo goveda iz četrtega
odstavka 30. člena Uredbe 640/2014/EU, se štejejo za neugotovljene živali in se zanje uporabijo upravni ukrepi iz 31. člena
Uredbe 640/2014/EU.
(2) Živali, prijavljene na obrazcu »Zahtevek za operacijo
dobrobit živali – drobnica« iz 16. točke prvega odstavka 11. čle-
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na te uredbe, za katere se pri upravnem pregledu oziroma
pregledu na kraju samem ugotovijo neizpolnjevanja v zvezi s
sistemom za identifikacijo in registracijo ovc in koz iz petega
odstavka 30. člena Uredbe 640/2014/EU, se štejejo za neugotovljene živali in se zanje uporabijo upravni ukrepi iz 31. člena
Uredbe 640/2014/EU.
(3) Če se pri upravnem pregledu »Zahtevka za operacijo
dobrobit živali – govedo« oziroma »Zahtevka za operacijo
dobrobit živali – drobnica« iz 15. in 16 točke prvega odstavka
11. člena te uredbe in podatkov iz seznama koproloških analiz
iz uredbe, ki ureja ukrep dobrobit živali, ugotovi, da ni izvedena koprološka analiza, se zahtevek za posamezno operacijo
zavrne in se šteje, da ne gre za čezmerno prijavo, ter se ne
uporabijo upravni ukrepi iz 31. člena Uredbe 640/2014/EU.
(4) Če se pri upravnem pregledu »Zahtevka za operacijo dobrobit živali – govedo« iz 15. točke prvega odstavka
11. člena te uredbe in podatkov iz seznama koproloških analiz
iz uredbe, ki ureja ukrep dobrobit živali, ugotovi, da koprološka
analiza ni izdelana za vse živali, se zahtevek za živali, za katere
koprološka analiza ni bila izdelana, zavrne in se šteje, da ne
gre za čezmerno prijavo, ter se ne uporabijo upravni ukrepi iz
31. člena Uredbe 640/2014/EU. V tem primeru se pri obračunu
zahtevka za operacijo dobrobit živali – govedo najprej upoštevajo živali starejše kategorije goveda v skladu z uredbo, ki ureja
ukrep dobrobit živali.
(5) Če se pri upravnem pregledu »Zahtevka za operacijo dobrobit živali – drobnica« iz 16. točke prvega odstavka
11. člena te uredbe in podatkov iz seznama koproloških analiz
iz uredbe, ki ureja ukrep dobrobit živali, ugotovi, da koprološka
analiza ni izdelana za vse živali, se zahtevek za živali, za katere
koprološka analiza ni bila izvedena, zavrne in se šteje, da ne
gre za čezmerno prijavo, ter se ne uporabijo upravni ukrepi iz
31. člena Uredbe 640/2014/EU.
VI. SKUPNE DOLOČBE
29. člen
(višja sila ter izjemne in naravne okoliščine)
(1) Upravičenec primere višje sile ali izjemnih okoliščin
iz 2. člena Uredbe 1306/2013/EU uredbe, ki ureja ukrepe
KOPOP, EK in OMD, ali uredbe, ki ureja ukrep dobrobit živali,
v petnajstih delovnih dneh od datuma, ko to lahko stori, posreduje agenciji na obrazcu »Sporočanje višje sile ali izjemnih
okoliščin« ter priloži ustrezna dokazila. Tako sporočeno višjo
silo ali izjemne okoliščine agencija obravnava v skladu s 4. členom Uredbe 640/2014/EU in jo smiselno uporabi tudi v primerih
neizpolnjevanja pravil navzkrižne skladnosti. Na obrazcu iz
tega odstavka upravičenec posreduje tudi namere za odstop
od obveznosti za ukrepa KOPOP in EK.
(2) Upravičenec neizpolnitev obveznosti obdobja obvezne
reje za vloge na žival iz predpisov iz drugega odstavka 1. člena
te uredbe zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin iz prejšnjega
odstavka in izločitev ali nadomestitev živali posreduje agenciji
na obrazcu »Obvestilo o izločitvi ali nadomestitvi živali« ter
priloži ustrezna dokazila.
(3) Če upravičenec zaradi naravnih okoliščin, določenih
v 32. členu Uredbe 640/2014/EU, ne more izpolniti zahtev
za upravičenost ali drugih obveznosti za operacijo ukrepa
KOPOP: Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje,
to posreduje agenciji v desetih delovnih dneh po ugotovitvi
kakršnega koli zmanjšanja števila živali na obrazcu »Obvestilo
o izločitvi ali nadomestitvi živali« in priloži ustrezna dokazila.
(4) Če upravičenec zaradi pogina živali zaradi naravnih
okoliščin, določenih v 32. členu Uredbe 640/2014/EU, ne more
izpolniti obdobja paše za operacijo dobrobit živali – govedo iz
uredbe, ki ureja dobrobit živali, se njegovo sporočanje pogina v CRG šteje kot sporočilo agenciji za sporočanje naravne okoliščine v skladu s tretjim odstavkom 21. člena Uredbe
809/2014/EU.
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(5) Če upravičenec zaradi pogina živali zaradi naravnih
okoliščin, določenih v 32. členu Uredbe 640/2014/EU, ne more
izpolniti obdobja paše za operacijo dobrobit živali – drobnica iz
uredbe, ki ureja dobrobit živali, izvede umik zahtevka v roku iz
32. člena Uredbe 640/2014/EU in v skladu s prvim odstavkom
14. člena te uredbe.
(6) Če je na obmejnem območju ob državni meji zaradi
namestitve tehničnih in drugih sredstev za opravljanje nadzora
državne meje v skladu z zakonom, ki ureja nadzor državne
meje, onemogočena redna raba kmetijskih površin, se to šteje
za primer izjemne okoliščine v skladu z drugim odstavkom
2. člena Uredbe 1306/2013/EU.
(7) Za upoštevanje roka za sporočanje izjemne okoliščine iz prvega odstavka tega člena se v primeru iz prejšnjega
odstavka, ki se pojavi pred oddajo zbirne vloge iz 11. člena te
uredbe, šteje, da je bil rok upoštevan, če upravičenec na način
iz drugega odstavka 11. člena te uredbe na »Geoprostorskem
obrazcu« kmetijsko površino, na kateri zaradi opravljanja nalog
nadzora državne meje redna raba ni mogoča, prijavi kot »333
– tehnično ali drugo sredstvo« iz šifranta.
(8) Če se zaradi razlogov iz šestega odstavka tega člena raba kmetijskih površin onemogoči šele po vložitvi zbirne
vloge, upravičenec primer izjemne okoliščine sporoči na način
in v roku, kot je določeno v prvem odstavku tega člena. Kot
datum nastanka izjemne okoliščine navede datum, ko so bila
nameščena tehnična ali druga sredstva za opravljanje nadzora
državne meje. V rubriki Zmanjšan obseg na GERK v tekočem
letu navede površino, ki je zaradi namestitve tehničnih ali drugih sredstev ne more uporabljati.
(9) Agencija v postopku priznavanja izjemne okoliščine
iz šestega in osmega odstavka tega člena preveri podatke o
namestitvi tehničnih ali drugih sredstev za opravljanje nadzora
državne meje pri ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve.
(10) Izjemna okoliščina iz šestega in osmega odstavka
tega člena se upošteva pri izpolnjevanju zavez za ukrepe iz
2. točke drugega odstavka in 1. do 3. točke tretjega odstavka
1. člena te uredbe v skladu z drugim in tretjim pododstavkom
prvega odstavka 4. člena Uredbe 640/2014/EU.
(11) Izjemna okoliščina iz šestega in osmega odstavka
tega člena se upošteva pri izpolnjevanju meril za upravičenost
ali drugih obveznosti za ukrepe iz 1. točke drugega odstavka
1. člena te uredbe v skladu s prvim pododstavkom 4. člena
Uredbe 640/2014/EU.
(12) Površina, prijavljena kot »333 – tehnično ali drugo sredstvo« iz šifranta, iz sedmega odstavka tega člena,
se v skladu s točko (e) prvega odstavka 4. člena Uredbe
1307/2013/EU ne šteje kot kmetijska površina za ukrepe iz
drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe.
(13) Površina »333 – tehnično ali drugo sredstvo« iz
šifranta se vnese grafično na način iz drugega odstavka 11. člena te uredbe, pri čemer je največja širina tega poligona pet
metrov, razen kadar upravičenec izjavi, da je onemogočena
redna raba kmetijskega zemljišča na večji površini, in je to
razvidno iz grafičnih podlag.
30. člen
(višja sila in izjemne okoliščine, povezane z zamejitvijo
širjenja virusa SARSCoV-2)
(1) Aktivnosti in ukrepi za zamejitev širjenja virusa
SARS-CoV-2, za zajezitev epidemije COVID-19, in omilitev
njenih posledic, se za namene financiranja, upravljanja in
spremljanja ukrepov iz drugega in tretjega odstavka 1. člena
te uredbe priznajo za izjemno okoliščino v skladu z drugim
odstavkom 2. člena Uredbe 1306/2013/EU (v nadaljnjem besedilu: izjemna okoliščina) v naslednjih primerih:
– označitev prašičev, goveda in drobnice (v nadaljnjem
besedilu: živali), če ta ni opravljena znotraj rokov, določenih v
predpisih, ki urejajo identifikacijo in registracijo živali;
– neizpolnjevanje zahtev glede veljavnosti izkaznic o
usposabljanju za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi in ve-
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ljavnosti potrdil in znakov o pravilnem o delovanju naprav za
nanašanje fitofarmacevtskih sredstev;
– ko upravičenec zaradi epidemije COVID-19, ki vpliva
na delo upravne enote, ne more pravočasno izvesti potrebnih
sprememb v RKG;
– ko upravičenec zaradi epidemije COVID-19, ki vpliva na
delo upravne enote, ne more pravočasno izvesti spremembe
nosilca kmetijskega gospodarstva v RKG in prenosa plačilnih
pravic na agenciji;
– ko upravičenec, ki za vnos zbirne vloge pooblasti izvajalca javne službe za kmetijsko svetovanje (v nadaljnjem
besedilu: JSKS) in zaradi epidemije COVID-19, ki vpliva na
delo JSKS, ne more vložiti zbirne vloge v roku za vložitev
zbirne vloge iz prvega odstavka 10. člena te uredbe in v roku
za pozno predložitev zbirne vloge v skladu s 13. in 14. členom
Uredbe 649/2014/EU.
(2) Primerov izjemnih okoliščin iz prejšnjega odstavka
upravičencu ni treba sporočiti agenciji. Agencija primere izjemnih okoliščin iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka upošteva avtomatično in jih za primere izjemnih okoliščin iz prve
alineje prejšnjega odstavka prizna za obdobje in pod pogoji,
določenimi v 58. členu Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev
posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21; v nadaljnjem besedilu: ZDUOP), za primere izjemnih okoliščin iz druge alineje
prejšnjega odstavka pa za obdobje in pod pogoji, določenimi
v 24. členu ZDUOP.
(3) Primere izjemnih okoliščin iz tretje, četrte in pete
alineje prvega odstavka tega člena agencija prizna v roku za
vložitev zbirne vloge iz prvega odstavka 10. člena te uredbe
in v roku za pozno predložitev zbirne vloge v skladu s 13. in
14. členom Uredbe 649/2014/EU. Za primere iz tretje in četrte
alineje prvega odstavka tega člena agencija informacije o tem,
da upravičenec ni mogel pravočasno izvesti potrebnih sprememb v RKG ali spremembe nosilca kmetijskega gospodarstva
v RKG, prevzame iz RKG. Za primere izjemnih okoliščin iz pete
alineje prvega odstavka tega člena izvajalec JSKS podpiše
izjavo, da zaradi aktivnosti in ukrepov za zamejitev širjenja virusa SARS-CoV-2 ni bilo mogoče izvesti storitve elektronskega
izpolnjevanja in elektronske vložitve zbirne vloge do 6. maja
2021. Skenogram izjave izvajalec JSKS priloži zbirni vlogi in
posreduje agenciji.
(4) Če agencija prizna izjemno okoliščino iz tretje, četrte
oziroma pete alineje prvega odstavka tega člena, o tem odloči
z odločbo o odobritvi sredstev za ukrepe, na katere se izjemna
okoliščina nanaša.
31. člen
(popravki in prilagoditve očitnih napak)
(1) Ko uradna oseba agencije, ki vodi postopek, nedvoumno ugotovi, da gre za očitno napako, lahko v roku do izdaje
odločb iz 33. člena te uredbe zbirno vlogo iz 11. člena in priloge
zbirne vloge iz 12. člena te uredbe, ki jih predloži upravičenec,
popravi in prilagodi v skladu s 4. členom Uredbe 809/2014/EU.
(2) Uradna oseba agencije o popravkih in prilagoditvah iz
prejšnjega odstavka napiše uradni zaznamek in nemudoma o
tem obvesti upravičenca.
32. člen
(izterjava neupravičeno izplačanih zneskov)
(1) Neupravičeno izplačane zneske mora upravičenec
vrniti v skladu s 7. členom Uredbe 809/2014/EU ter v skladu s
prvim in drugim odstavkom 54. člena Uredbe 1306/2013/EU.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek agencija lahko opusti
izterjavo neupravičeno izplačanih sredstev v skladu s tretjim
odstavkom 54. člena Uredbe 1306/2013/EU in 43. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020
in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in
174/20 – ZIPRS2122).
(3) Agencija ne izterja neupravičeno dodeljenih plačilnih pravic v skladu s petim odstavkom 23. člena Uredbe

Stran

1648 /

Št.

26 / 19. 2. 2021

Uradni list Republike Slovenije

809/2014/EU, če je njihova vrednost v registru plačilnih pravic
ob preverjanju 50 eurov ali manj.
33. člen
(prenos kmetijskega gospodarstva)
(1) Obravnava zbirne vloge v primeru prenosa celotnega
kmetijskega gospodarstva z enega upravičenca (v nadaljnjem
besedilu: prenosnik) na drugega upravičenca (v nadaljnjem
besedilu: prevzemnik) po roku za pozno predložitev zbirne
vloge v skladu s 13. in 14. členom Uredbe 640/2014/EU in
preden so izpolnjeni vsi pogoji za odobritev pomoči ali podpore
za ukrepe iz drugega odstavka 1. člena te uredbe, razen za
ukrep KOPOP, se izvede v skladu s prvim do četrtim odstavkom
8. člena Uredbe 809/2014/EU.
(2) Za izvedbo prejšnjega odstavka prevzemnik v skladu s
točko (a) četrtega odstavka 8. člena Uredbe 809/2014/EU najpozneje do 2. novembra 2021 obvesti agencijo o prenosu kmetijskega gospodarstva in posreduje zahtevo za plačilo pomoči
oziroma podpore na obrazcu »Izjava o prenosu kmetijskega
gospodarstva in zahteva za plačilo v primeru prenosa celotnega kmetijskega gospodarstva po roku za pozno predložitev
zbirne vloge za leto 2021«.
34. člen
(roki za izdajo odločb)
Odločbe o izplačilih za ukrepe iz drugega odstavka 1. člena te uredbe se izdajo najpozneje do 30. junija 2022.
35. člen
(priloge)
Obrazci, ki se nanašajo na ukrepe kmetijske politike iz
drugega odstavka 1. člena te uredbe in jih določa ta uredba,
so kot Priloga sestavni del te uredbe in so dostopni tudi na
osrednjem spletnem mestu državne uprave.
VII. KONČNA DOLOČBA
36. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-2/2021
Ljubljana, dne 17. februarja 2021
EVA 2020-2330-0122
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga
Nosilec kmetij. gospodarstva
Priimek in ime/naziv
Naslov

KMG-MID

OSNOVNI PODATKI O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU, IZJAVE, SOGLASJA IN NAVEDBE

KMETIJSKO GOSPODARSTVO
Vrsta KMG
KMG-MID

Naziv:

Ulica/vas

/

h. št.: ___

dh. št.:___

Naselje
Poštna
številka

Pošta

Občina
NOSILEC KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
Priimek in
ime/naziv
Davčna
številka

Izpolnijo samo pravne osebe

EMŠO

Mat. št.

Oseba za stike (izpolnijo samo pravne osebe)

Priimek

Ime
Podpis:

Ulica/vas

_________________________________________________
/

h. št.:
___

dh. št.:___

Naselje
Poštna
številka

Pošta

Občina
Telefonska
številka*

Številka mobilnega telefona*

Poslovna spletna
E-naslov*
stran
* Lahko se odločite, da boste posredovali ali telefonsko številko ali e-naslov.
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IZJAVE
1. Izjavljam, da sem za svoje kmetijsko gospodarstvo odgovoren za izvajanje kmetijske dejavnosti in da sem
prijavil vse kmetijske površine, s katerimi upravljam v svojo korist oziroma korist kmetijskega gospodarstva, ter da
sem seznanjen z zahtevami navzkrižne skladnosti, s pogoji za sheme in ukrepe, ki jih uveljavljam, ter
predpisanimi upravnimi ukrepi ter da dovoljujem izvedbo pregledov na kraju samem.
2. Dovoljujem, da se smejo vsi podatki iz zbirne vloge in zahtevkov uporabiti tudi za namene državnih pomoči v
skladu s 26. in 27. členom ZKme-1 ter za ukrepe kmetijske politike iz predpisov, ki urejajo pomoči ob
nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu: DA/NE
3. Izjavljam, da sem seznanjen z možnostjo, da se upravičenja po posameznem zahtevku za plačilo za ukrepe
KOPOP, EK, OMD in DŽ lahko spremenijo v skladu s PRP 2014–2020, veljavnim na dan odločanja o zahtevku.
4. Seznanjen sem:
– da se v skladu s 111., 112. in 113. členom Uredbe 1306/2013/EU moji osebni podatki: ime in priimek, občina
prebivališča ter poštna številka in podatki o vrsti ukrepov in zneskih plačil za ukrepe iz sredstev Skladov EKJS in
EKSRP, ki jih prejmem za posamezno finančno leto, objavijo na osrednjem spletnem mestu državne uprave, do
katere ima vzpostavljeno povezavo enotna spletna stran Evropske unije (v nadaljevanju: Unija);
– da se podatki objavijo vsako leto najpozneje 31. maja za predhodno proračunsko leto in so dostopni dve leti od
datuma prve objave;
– da podatke o prejemnikih sredstev lahko v skladu s 111. in 113. členom Uredbe 1306/2013/EU obdelujejo
revizijski in preiskovalni organi Unije in Republike Slovenije z namenom varovanja finančnih interesov Unije;
– da Republika Slovenija in Komisija lahko zbirata osebne podatke zaradi izvajanja svojih upravljavskih,
kontrolnih, revizijskih obveznosti ter obveznosti spremljanja in vrednotenja v okviru Uredbe 1306/2013/EU,
predvsem tistih iz poglavja II, naslova II, naslova III, poglavij III in IV, naslova IV, naslovov V in VI, ter poglavja III,
naslova VII, ter tudi za statistične namene in teh podatkov ne obdelujeta na način, ki ni v skladu s tem namenom.
Kadar se osebni podatki obdelujejo zaradi spremljanja in vrednotenja v okviru poglavja III, naslova VII Uredbe
1306/2013/EU ter za statistične namene, se spremenijo v anonimne in obdelajo le v zbirni obliki;
– da imam v zvezi z objavo in obdelavo osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov,
Uredbo (EU) 2016/679 (»Uredba GDPR«) in Uredbo (EU) 2018/1725 pravico do posameznikovega dostopa,
popravka, izbrisa (pozabe), do omejitve obdelave, do prenosljivosti podatkov, ugovora in pritožbe pri nadzornem
organu. Zahteva ali ugovor v zvezi s temi pravicami se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri ARSKTRP. Seznanjen
sem, da so nadaljnje informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene
na spletni strani ARSKTRP;
– da ARSKTRP, KGZS in MKGP podatke za stike (telefonske številke in e-naslov) pridobita iz te vloge in da se
podatki obdelujejo na podlagi točke (c) prvega odstavka 6. člena Uredbe GDPR, in sicer zaradi izpolnitve
zakonske obveznosti upravljavcev osebnih podatkov. Osebni podatki se obdelujejo z namenom odprave
nejasnosti glede vloge, neformalnega pozivanja in obveščanja v zvezi z izvajanjem ukrepov kmetijske politike;
– da lahko podatke, navedene v vlogah, pod pogoji iz 169. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08,
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15,27/17 in 22/18) pridobijo in uporabljajo MKGP, ARSKTRP, UVHVVR,
KGZS, IRSKGLR, IRSOP, uprave parkov (za območje, ki ga pokrivajo), lokalne skupnosti, lokalne akcijske
skupine, organizacije za kontrolo in certificiranje ekološke pridelave oziroma predelave, izvajalci programov
usposabljanj in izvajalci storitev svetovanj pri ukrepih KOPOP, EK in DŽ, izvajalci promocije za izvajanje zakona,
ki ureja promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, ter SURS za statistične potrebe;
– da se zaradi sprememb PRP 2014–2020 prevzeta obveznost za izvajanje ukrepa KOPOP oziroma ukrepa EK
prilagodi tem spremembam in se kot prilagojena obveznost za ukrep KOPOP oziroma ukrep EK izvaja za
preostali čas trajanja obveznosti.
5. Izjavljam, da so vsi vneseni opisni podatki in morebitni grafični podatki, ki sem jih navedel v zbirni vlogi,
resnični, točni, popolni ter da za svoje izjave prevzemam kazensko in materialno odgovornost.
Seznanjen sem, da agencija ne odobri plačil za ukrepe, ki jih uveljavljam na zbirni vlogi, če ugotovi, da sem
ustvaril pogoje za pridobitev plačil umetno in v nasprotju z nameni teh ukrepov.
NAVEDBE
Navajam, da sem vključen na seznam nekmetijskih podjetij ali dejavnosti iz uredbe, ki ureja sheme neposrednih
plačil, zato prilagam dokazila, da moja kmetijska dejavnost ni zanemarljiva:
DA*/NE
Seznam nekmetijskih podjetij ali dejavnosti:
‒ upravljanje letališč: 51.100 Potniški zračni promet, 51.210 Tovorniški zračni promet, 52.230 Spremljajoče
storitvene dejavnosti v zračnem prometu;
‒ upravljanje železniških storitev: 49.100 Železniški potniški promet, 49.200 Železniški tovorni promet;
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‒
‒
‒

upravljanje vodnih objektov: 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode;
upravljanje nepremičninske storitve: 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami;
upravljanje športnih in rekreacijskih igrišč, razen tistih igrišč, ki se uporabljajo v zasebne namene:
93.110 Obratovanje športnih objektov, 93.190 Druge športne dejavnosti, 93.210 Dejavnost zabaviščnih
parkov, 55.300 Dejavnost avtokampov, taborov.
*Če navedete DA, je treba priložiti prilogo Dokazila o kmetijski dejavnosti v primeru uvrščenosti na seznam
nekmetijskih dejavnosti ali podjetij.
Legenda: MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja, UVHVVR – Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
IRSKGLR – Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, IRSOP – Inšpektorat
RS za okolje in prostor, SURS – Statistični urad Republike Slovenije, KGZS – Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije, EKJS – Evropski kmetijski jamstveni sklad, EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Seznanjen sem s kazensko in materialno odgovornostjo za navedbo lažnih podatkov in izjav.

Dan

. Mesec

.

Leto
Podpis nosilca:

Priloga: DOKAZILA O KMETIJSKI DEJAVNOSTI V PRIMERU UVRŠČENOSTI NA SEZNAM NEKMETIJSKIH
DEJAVNOSTI ALI PODJETIJ
Izpolnjujem merilo za dokazovanje, da letni prihodek iz kmetijske dejavnosti nosilca kmetijskega gospodarstva ali
skupine povezanih podjetij, kadar je nosilec kmetijskega gospodarstva povezano podjetje,* pomeni najmanj tretjino
skupnih prihodkov vseh dejavnosti, prejetih v zadnjem obračunskem letu, za katero so takšni dokazi na voljo:
Letni prihodek iz kmetijske dejavnosti znaša _______________________ % skupnih prihodkov vseh dejavnosti.
* Če je nosilec kmetijskega gospodarstva enotno podjetje in eno izmed povezanih podjetij, vključno z nosilcem
kmetijskega gospodarstva, upravlja letališče, železniške storitve, vodne objekte, nepremičninske storitve ali stalna
športna in rekreacijska igrišča iz tretjega odstavka tega člena, se prihodki in znesek neposrednih plačil iz tega
člena določijo za enotno podjetje.
IZKAZ PRIHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
Obračunsko leto: od 1. januarja do ________________________________________________
Letni prihodki iz kmetijske dejavnosti: ______________________________________________
Letni prihodki iz nekmetijske dejavnosti: ____________________________________________
Skupni letni prihodki: ___________________________________________________________

Kraj in datum:

Podpis osebe, odgovorne za
sestavljanje bilance:

Podpis nosilca KMG:
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OBRAZEC ZA ODDAJO IN PREJEM ŽIVINSKIH GNOJIL, DIGESTATA ALI KOMPOSTA
ODDAJALEC
Nosilec kmetijskega gospodarstva
Priimek in ime/naziv
Naslov nosilca

KMG-MID

Telefonska
številka

Davčna
številka

Oddajam živinska gnojila in izjavljam, da sem/bom presežke živinskih gnojil:
oddal drugemu nosilcu kmetijskega gospodarstva
odstranil v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki*
prodal v različnih oblikah na trgu**
*V

tem primeru KMG-MID prejemnika ni potreben.
** V tem primeru podpis prejemnika ni potreben.
POZOR! Na enem obrazcu lahko oddajalec označi samo eno izjavo.

PREJEMNIK

– Izpolnite, če je prejemnik drug nosilec kmetijskega gospodarstva ali če odstranjujete presežke živinskih
gnojil v skladu s predpisi.
– Pustite prazno, če presežke živinskih gnojil prodajate na trgu, in označite izjavo, da prodajate na trgu.

Nosilec kmetij. gospodarstva
Priimek in ime/naziv
Naslov nosilca
Telefonska
številka

Davčna
številka

KMG- MID

ODDANE ALI PREJETE KOLIČINE ŽIVINSKIH GNOJIL

Izvor gnoja

Količina (v m3)

Izvor gnojnice

Količina (v m3)

govedo

,

govedo

,

drobnica

,

,

konji

,

prašiči

,

prašiči
Izvor
gnojevke
govedo

perutnina

,

prašiči

,

perutnina

,

Digestat, kompost

Količina (v m3)

kg N/m3

digestat

,

,

kompost (iz kompostarne)

,

,

Količina (v m3)
,

Delež N iz živinskih
gnojil

Prejel*

%

*POZOR! V primeru prejema digestata ali komposta mora ta obrazec posredovati prejemnik digestata
ali komposta in v rubriko »Prejel« vpisati DA.
Podatki, navedeni na tem obrazcu, se upoštevajo pri preverjanju pogojev za ukrepe kmetijske politike in pravil navzkrižne
skladnosti za oddajalca in prejemnika živinskih gnojil.

ODDAJALEC: ___________________(podpis)
Dan

. Mesec

.

PREJEMNIK: ___________________(podpis)

Leto
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Nosilec kmet. gospodarstva
Priimek in ime / naziv:
Naslov:

KMG-MID

IZJAVA GLEDE PODALJŠANJA ZAKLJUČENE PETLETNE OBVEZNOSTI ZA UKREP KOPOP OZIROMA
EK ZA LETO 2021
Za leto 2021 podaljšam izvajanje naslednjih zaključenih petletnih obveznosti operacij ukrepa KOPOP oziroma
ukrepa EK, v kolikor ARSKTRP z upravnim pregledom ugotovi, da zmanjšanje obsega vstopne površine ni večje
od deset odstotkov (ustrezno označite svojo odločitev):
Operacija oziroma ukrep

Dan

. Mesec

Šifra
operacije
ukrepa

.

Leto

oziroma

Izvajanje podaljšujem za leto
2021

DA/NE
DA/NE
DA/NE

Podpis nosilca:
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Nosilec kmetij. gospodarstva
Priimek in ime/naziv
Naslov
KMG-MID

GEOPROSTORSKI OBRAZEC
GLAV
NI
POSE
VEKB
LOK_
ID

Površina GER
bloka (v Kar)
PID

Domač Država
e ime
GERKa

ZELENJADNICE (ZL)

BLOK_ID

GERK-PID Domače ime
GERK-a

Vrsta
rabe

Površina
GERK-a (v
m2)

KMRS

KMRS

Prijavljena
površina
KMRS (v ar)

Prijavljena
površina KMRS
[ar]

Sorta

Vloge in
zahtevki

OOTT

(ZL, SŽ, PEP,
AKT,
DOD_NR,
KOPOP, EK,
OMD,
PONO35,
PONO 50)

Zelenjadnica

Sprememba
v trajno
travinje po
uradni
dolžnosti

Površina zelenjadnice
[ar]

PRIJAVA ZELENJADNIC IN OBDOBIJ PRISOTNOSTI

BLOK
_ID

GERK Doma
- PID
če
ime

OBDOBJE PRISOTNOSTI
ZELENJADNIC -

Površin KMRS
Zelenja Površina Datu
a 402
glavni
dnica
zelenjadn m
ZL [ar]
posevek
ice [ar]
setve/
sajenj
a

Setev/ Predvide
sajenj n datum
e
spravila

DODATNO OBDOBJE
Zelenj Površina
adnic zelenjadni
a
ce [ar]

Datu
m
setve/
sajenj
a

Sete Predvide
v/saj n datum
enje spravila

*Izjava o količinah zelenjadnic, ki jih skladiščim v lastnih skladiščnih kapacitetah: ________(kg)

S podpisom zahtevka izjavljam:
‒ da sem seznanjen z vsebino, pogoji in zahtevami za izvajanje ukrepov KOPOP, EK in OMD iz PRP
2014–2020 ter s predpisanimi upravnimi ukrepi zaradi neupoštevanja pogojev in zahtev, ter se
zavezujem, da bom te ukrepe dosledno izvajal ves čas trajanja obveznosti;
‒ da sem seznanjen s pogoji za podporo za strna žita (SŽ) in zelenjadnice (ZL), za PONO 35 in PONO 50,
za izvajanje kmetijskih praks iz zelene komponente, za aktiviranje plačilnih pravic in dodelitev plačilnih
pravic iz nacionalne rezerve, s predpisanimi upravnimi ukrepi zaradi neupoštevanja pogojev in zahtev;
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‒

da na površinah, ki jih uveljavljam kot površine z ekološkim pomenom (PEP), ne uporabljam
fitofarmacevtskih sredstev, kar med drugim zajema tudi prepoved uporabe tretiranih semen.

o količinah zelenjadnic, ki jih skladiščim v (kg)

Dan

. Mesec

.

Leto

Podpis nosilca:

NEPREZIMNI POSEVKI
BLOK_ID Površina GERKbloka (v PID
ar)

Domače Država Vrsta Površina KMRS Prijavljena
ime
rabe GERK-a
površina
GERK-a
(v m2)
KMRS ( v
ar)

Sorta

Zahtevki
(PEP,
POZ_POD,
POZ_KONZ,
POZ_NEP,
VOD_NEP,
VOD_POD,
GEN_SOR)

Domače Država Vrsta Površina KMRS Prijavljena
ime
rabe GERKpovršina
PID (v
KMRS (v
m2)
ar)

Sorta

Zahtevki
(PEP,
POZ_KONZ,
POZ_ZEL,
VOD_ZEL
GEN_SOR)

PREZIMNI POSEVKI
BLOK_ID Površina GERKbloka (v PID
ar)

Zahtevek za operacijo Ohranjanje mejic (KRA_MEJ)
BLOK_ID

ID_mejice

Največja možna
prijava mejice na
BLOK (v m)

Prijavljena dolžina
mejice ( v m)

Izjava * (DA/NE)

*Izjavljam, da vzdržujem prijavljeno dolžino mejice, ki leži na katero imam pravico do uporabe.
S podpisom zahtevka izjavljam:
‒ da sem seznanjen z vsebino, pogoji in zahtevami za izvajanje ukrepov KOPOP, EK in OMD iz PRP
2014–2020 ter s predpisanimi upravnimi ukrepi zaradi neupoštevanja pogojev in zahtev, ter se
zavezujem, da bom te ukrepe dosledno izvajal ves čas trajanja obveznosti;
‒ da sem seznanjen s pogoji za izvajanje kmetijske prakse iz zelene komponente ter s predpisanimi
upravnimi ukrepi zaradi neupoštevanja pogojev in zahtev;
‒ da na površinah z neprezimnimi in prezimnimi posevki, ki jih uveljavljam kot površine z ekološkim
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pomenom (PEP), ne uporabljam fitofarmacevtskih sredstev, kar med drugim zajema tudi prepoved
uporabe tretiranih semen.

Dan

. Mesec

.

Leto

Podpis nosilca:

Legenda: ZL – zelenjadnice, SŽ – strna žita, PEP – površine z ekološkim pomenom, AKT – površine za
aktiviranje plačilnih pravic, DOD_NR – površina za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve, PONO 35 –
plačilo za območja z naravnimi omejitvami regija I » gorsko območje z najmanj 35 do 50 odstotnim nagibom,
PONO 50 – plačilo za območja z naravnimi omejitvami regija II » gorsko območje z najmanj 50 odstotnim
nagibom, EK – ekološko kmetovanje, OMD – območja z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, KOPOP –
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, POZ_KONZ – konzervirajoča obdelava tal, POZ_NEP/VOD_NEP –
neprezimni medonosni posevki, POZ_POD/VOD_POD – setev rastlin za podor (zeleno gnojenje),
POZ_ZEL/VOD_ZEL – ozelenitev njivskih površin, GEN_SOR – Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort
kmetijskih rastlin, KRA_MEJ– ohranjanje mejic, KRMS – šifra kmetijske rastline, OOTT – površina GERK-a je
delno ali v celoti okoljsko občutljivo trajno travinje.
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Nosilec kmet. gospodarstva
Priimek in ime/naziv:
Naslov:

KMG-MID

OPREDELITEV NAČINA REJE ZA POTREBE IZVAJANJA ZAHTEV Z OBVEZNOSTJO GNOJENJA Z
ORGANSKIMI GNOJILI Z NIZKIMI IZPUSTI V ZRAK V OKVIRU UKREPA KOPOP

PRETEŽNI NAČIN REJE ŽIVALI NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU*
KATEGORIJA ŽIVALI

Sistem z gnojevko

Hlevski gnoj in gnojnica

Govedo do 2 leti
Govedo nad 2 leti
Prašiči pitanci
Plemenski prašiči
Kokoši nesnice
* Pretežni način reje živali na kmetijskem gospodarstvu

je tisti, v katerega je vključena večina živali posamezne kategorije.

Za izračun višine plačila za zahteve ukrepa KOPOP z obveznostjo gnojenja z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v
zrak se upoštevajo podatki iz evidence rejnih živali, podatki o načinu reje, navedeni na tem obrazcu, ter podatki
o oddanih in prejetih živinskih gnojilih in digestata iz Obrazca za oddajo in prejem živinskih gnojil, digestata ali
komposta v skladu s Prilogo 7 iz uredbe, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD.

Dan

. Mesec

.

Leto

Podpis nosilca:
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Nosilec kmetij. gospodarstva
Priimek in ime/naziv
Naslov

KMG-MID

VLOGA ZA DODELITEV PLAČILNIH PRAVIC IZ NACIONALNE REZERVE
Uveljavljam vlogo za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve, na podlagi naslednjih pogojev (obvezno je treba
izbrati eno možnost in po potrebi priložiti ustrezna dokazila)
Sem MLADI KMET
Sem nosilec kmetijskega gospodarstva, ki ZAČENJA opravljati kmetijsko dejavnost

Zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin v letu 2015 nisem vložil vloge za dodelitev plačilnih pravic
VLOGA ZA AKTIVIRANJE IN IZPLAČILO PLAČILNIH PRAVIC IN VLOGA ZA IZPLAČILO PLAČILA ZA
ZELENO KOMPONENTO
Uveljavljam vlogo za AKTIVIRANJE IN IZPLAČILO spodaj navedenih plačilnih pravic in/ali plačilnih pravic, dodeljenih iz
nacionalne rezerve za leto 2021, in vlogo za izplačilo plačila za zeleno komponento.

ID plačilne pravice

Število
pravic

plačilnih

Vrednost ene plačilne pravice za leto 2021
(v EUR)

VLOGA ZA IZPLAČILO PLAČILA ZA OBMOČJA Z NARAVNIMI OMEJITVAMI (PONO 35 in PONO 50)

Uveljavljam vlogo za IZPLAČILO plačila za območja z naravnimi omejitvami.

S podpisom vloge izjavljam, da sem seznanjen s pogoji za izplačilo plačilnih pravic, za dodelitev in izplačilo
plačilnih pravic iz nacionalne rezerve v letu 2021, za plačilo za zeleno komponento ter za plačilo za območja z
naravnimi omejitvami (PONO 35 in PONO 50) in s predpisanimi upravnimi ukrepi zaradi neupoštevanja pogojev
in zahtev.

Dan

. Mesec

.

Leto
Podpis nosilca:
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Nosilec kmetij. gospodarstva
Priimek in ime/naziv
Naslov

KMG-MID

VLOGA ZA IZPLAČILO PLAČILA ZA MLADE KMETE

Uveljavljam vlogo za izplačilo plačila za mlade kmete za leto 2021 v skladu z uredbo, ki ureja sheme neposrednih plačil.

S podpisom vloge izjavljam, da sem seznanjen s pogoji za pridobitev plačila za mlade kmete v skladu z uredbo, ki ureja
sheme neposrednih plačil, in s predpisanimi upravnimi ukrepi.

VLOGA ZA IZPLAČILO PODPORE ZA MLEKO V GORSKIH OBMOČJIH
Uveljavljam vlogo za izplačilo podpore za mleko v gorskih območjih za leto 2021 v skladu z uredbo, ki ureja sheme
neposrednih plačil.
S podpisom vloge izjavljam, da sem seznanjen:
‒
s pogoji za pridobitev podpore za mleko v gorskih območjih v skladu z uredbo, ki ureja sheme neposrednih plačil;
‒
da je za uveljavljanje podpore za mleko v gorskih območjih upravičeno žensko govedo, namenjeno za proizvodnjo
mleka, ki je telilo vsaj enkrat do 24. februarja 2021 in je od 24. februarja do 30. septembra 2021 neprekinjeno prisotno
na kmetijskem gospodarstvu (obdobje obvezne reje);
‒
da se vse potencialno upravičene živali*, za katere je ugotovljeno, da niso pravilno identificirane ali registrirane v
sistemu za identifikacijo in registracijo goveda, štejejo za živali, pri katerih so bile ugotovljene nepravilnosti iz 31. člena
Uredbe 640/2014/EU, kar pomeni, da se zanje uporabijo upravni ukrepi.
* Potencialno upravičena žival za ukrep podpora za mleko v gorskih območjih je žensko govedo, ki je telilo vsaj enkrat do
vključno 24. februarja 2021 in je prisotno na zadevnem kmetijskem gospodarstvu 24. februarja 2021 ter je rjava, lisasta, črnobela, red holstein, montbeliard, džersi, ayrshire, blaarkop rood, cika, kraška siva, pincgau ali siva tirolska pasma oziroma kot
križanka izključno med temi pasmami in je 1. januarja 2021 mlajša od 15 let.

VLOGA ZA IZPLAČILO PODPORE ZA REJO GOVEDI
Uveljavljam vlogo za izplačilo podpore za rejo govedi v skladu z uredbo, ki ureja sheme neposrednih plačil.
S podpisom vloge za izplačilo podpore za rejo govedi izjavljam, da:
‒
sem seznanjen z vsebino in pogoji za podporo za rejo govedi v skladu z uredbo, ki ureja sheme neposrednih plačil;
‒
je za uveljavljanje izplačila podpore za rejo govedi upravičen bik ali vol, ki je od 1. novembra 2020 do 31. oktobra 2021
dosegel (izpolnil) starost več kot devet mesecev;
‒
je oziroma bo na kmetijskem gospodarstvu neprekinjeno prisoten več kot šest mesecev do 31. oktobra 2021 (obdobje
obvezne reje);
‒
se vse potencialno upravičene živali**, za katere je ugotovljeno, da niso pravilno identificirane ali registrirane v sistemu
za identifikacijo in registracijo goveda, štejejo za živali, pri katerih so bile ugotovljene nepravilnosti iz 31. člena Uredbe
640/2014/EU, kar pomeni, da se zanje uporabijo upravni ukrepi.
** Potencialno upravičena žival za izplačilo podpore za rejo govedi je bik ali vol, ki doseže starost več kot devet
mesecev v obdobju od 1. novembra 2020 do 31. oktobra 2021 in je na dan 1. januarja 2021 mlajši od treh let.

Dan

. Mesec

.

Leto

Podpis nosilca:
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Nosilec kmetij. gospodarstva
Priimek in ime/naziv
Naslov

KMG-MID

VLOGA ZA IZPLAČILO PODPORE ZA REJO DROBNICE
Uveljavljam vlogo za izplačilo podpore za rejo drobnice za leto 2021 v skladu z uredbo, ki ureja sheme neposrednih plačil.

Pasem na svojem KMG
Pasem na planini
G-MID – planine
Predvideni začetek paše

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Pasem na skupnem pašniku
G-MID – skupnega pašnika
Predvideni začetek paše

Skupno število živali

Kategorija drobnice*

* Vpišite le ustrezno oznako za vrsto živali, ki jo uveljavljate.

Koeficient za
Oznaka
izračun GVŽ vrste živali

Kategorija drobnice
Ovni, starejši od 1 leta, in ovce, starejše od 1 leta oziroma so že jagnjile

0,15

O

Kozli, starejši od 1 leta, in koze, starejše od 1 leta oziroma so že jarile

0,15

K

S podpisom vloge izjavljam, da sem seznanjen:
‒
‒
‒
‒

Dan

z vsebino in pogoji za podporo za rejo drobnice v skladu z uredbo, ki ureja sheme neposrednih plačil;
da so za podporo za rejo drobnice upravičene ovce ali koze, ki so na dan 1. februar 2021 starejše od enega leta
oziroma so že jagnjile ali jarile oziroma ovni ali kozli, ki so na dan 1. februar starejši od enega leta in je njihov stalež
sporočen v CRD;
se na zahtevek lahko prijavi najmanj 14 živali;
skupno število živali na zahtevku mora biti prisotno na kmetijskem gospodarstvu od 5. maja do 31. oktobra 2021.

. Mesec

.

Leto

Podpis nosilca:
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Nosilec kmetij. gospodarstva
Priimek in ime/naziv
Naslov

KMG-MID

VLOGA ZA IZPLAČILO PLAČILA ZA MALE KMETE
Uveljavljam vlogo za izplačilo plačila za male kmete v skladu z uredbo, ki ureja sheme neposrednih plačil.

S podpisom vloge za izplačilo plačila za male kmete izjavljam, da sem seznanjen:
‒
s posebnimi pogoji v zvezi s shemo za male kmete v skladu z uredbo, ki ureja sheme neposrednih plačil (ohranitev
vsaj enakega števila hektarjev kmetijskih površin, ki ustreza številu dodeljenih plačilnih pravic v letu 2015; plačilne
pravice se štejejo za izkoriščene ves čas sodelovanja v shemi za male kmete. Da plačilnih pravic ni mogoče
prenesti na drugega nosilca kmetijskega gospodarstva, razen kadar novi nosilec kmetije pošlje agenciji enega od
naslednjih dokazil v zvezi s prenosom plačilnih pravic: sklep o dedovanju, pogodbo o izročitvi in razdelitvi
premoženja, pogodbo o dosmrtnem preživljanju, pogodbo o preužitku, darilno pogodbo. V teh primerih je tudi
dovoljeno nadaljnje uveljavljanje sheme za male kmete.

VLOGA ZA IZSTOP IZ SHEME ZA MALE KMETE
Uveljavljam vlogo za izstop iz sheme za male kmete za leto 2021.

S podpisom vloge za izstop iz sheme za male kmete izjavljam, da sem seznanjen:
‒
da je vlogo za izstop iz sheme za male kmete za leto 2021 mogoče vložiti do 6. maja 2021.

Dan

. Mesec

.

Leto

Podpis nosilca:
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Nosilec kmetij. gospodarstva
Priimek in ime/naziv
Naslov

KMG-MID

ZAHTEVEK ZA OPERACIJO UKREPA KOPOP REJA LOKALNIH PASEM, KI JIM GROZI PRENEHANJE REJE

AVTOHTONE PASME (GOVEDO)
Zap. št.
Koda države
živali

Šifra
pasme

Identifikacijska številka
živali

AVTOHTONE IN TRADICIONALNE PASME (KONJI)
Zap. št.
Šifra pasme
živali

Identifikacijska številka živali

AVTOHTONE IN TRADICIONALNE PASME DROBNICE (OVCE IN KOZE)
Zap. št.
Koda države
živali

Šifra
pasme

Identifikacijska
številka živali

AVTOHTONE IN TRADICIONALNE PASME (PRAŠIČI IN PERUTNINA)
Zap. št.
Šifra pasme
živali

Število živali

S podpisom zahtevka jamčim, da sem seznanjen:
‒

Dan

z vsebino, pogoji in zahtevami za izvajanje operacije ukrepa KOPOP reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje ter
s predpisanimi upravnimi ukrepi zaradi neupoštevanja pogojev in zahtev, ter se zavezujem, da bom operacijo dosledno
izvajal ves čas trajanja obveznosti.

. Mesec

.

Leto

Podpis nosilca:

14

Uradni list Republike Slovenije

Št.

26 / 19. 2. 2021 /

Stran

1663

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Nosilec kmetijskega gospodarstva
Priimek in ime/naziv
Naslov

KMG-MID
G-MID

ZAHTEVEK ZA OPERACIJO DOBROBIT ŽIVALI – PRAŠIČI
Uveljavljam zahtevek za operacijo dobrobit živali v skladu s predpisom, ki ureja ukrep dobrobit živali v letu 2021,
za povprečno število prašičev posamezne kategorije, izračunano iz podatkov o staležu prašičev na
gospodarstvu, sporočenih v Centralni register prašičev.

ZAHTEVE

NAJVEČJE DOVOLJENO
ŠTEVILO ŽIVALI NA G-MID

ZAHTEVE ZA PLEMENSKE SVINJE IN MLADICE
Uveljavljam zahtevo »skupinska reja z izpustom«.
Uveljavljam zahtevo »10 % večja neovirana talna površina na žival v skupinskih boksih
od površine, določene z zakonom, ki ureja zaščito rejnih živali«.

*

Uveljavljam zahtevo »dodatna ponudba strukturne voluminozne krme«.

ZAHTEVA ZA PLEMENSKE SVINJE
Uveljavljam zahtevo »toplotno ugodje plemenskih svinj in sesnih pujskov«.
Uveljavljam zahtevo »kirurška kastracija sesnih pujskov moškega spola z uporabo
anestezije in/ali analgezije«.

ZAHTEVA ZA TEKAČE
Uveljavljam zahtevo »10 % večja neovirana talna površina na žival v skupinskih boksih
od površine, določene z zakonom, ki ureja zaščito rejnih živali«.

ZAHTEVI ZA PITANCE
Uveljavljam zahtevo »10 % večja neovirana talna površina na žival v skupinskih boksih
od površine, določene z zakonom, ki ureja zaščito rejnih živali«.
Uveljavljam zahtevo »skupinska reja z izpustom«.
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* Največje dovoljeno število živali pri plemenskih svinjah in mladicah predstavlja celoten stalež plemenskih svinj in mladic na
gospodarstvu, pri katerem je zahteva za deset % večjo neovirano talno površino še izpolnjena.

S podpisom zahtevka za ukrep dobrobit živali izjavljam, da:
‒
sem seznanjen z vsebino, pogoji in obveznostmi za pridobitev izplačil za ukrep dobrobit živali, ki so opredeljeni v
Uredbi o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2021;
‒
so sporočeni podatki o staležu prašičev v Centralnem registru prašičev točni in se uporabijo za izračun povprečnega
števila živali za posamezno kategorijo na gospodarstvu;
‒
sem seznanjen s predpisanimi upravnimi ukrepi v ukrepu dobrobit živali.

Dan

. Mesec

.

Leto
Podpis nosilca:
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Nosilec kmetijskega
gospodarstva
Priimek in ime/naziv
Naslov

KMG MID

ZAHTEVEK ZA OPERACIJO DOBROBIT ŽIVALI – GOVEDO

Uveljavljam zahtevek za operacijo dobrobit živali – govedo v skladu z uredbo, ki ureja ukrep dobrobit živali v letu
2021

Pasem na svojem KMG
Pasem na planini
G-MID – planine
Predvideni začetek paše

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Pasem na skupnem pašniku
G-MID skupnega pašnika
Predvideni začetek paše

Zap.
Identifikacijska številka živali
št.
Koda
živali
Številka živali
države

Datum rojstva

Spol

Koef.
GVŽ

Datum začetka
paše

Predviden konec
paše

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Kategorije goveda
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.

.

.

.

.

.

.

.

Koeficient za izračun GVŽ

Govedo, mlajše od šestih mesecev

0,4

Govedo od šestega meseca do dveh let

0,6

Govedo, starejše od dveh let

Območje, kjer je paša prepovedana ali omejena

1

GERK PID

Domače ime

GERK-i, ki v celoti ali delno ležijo v ekološko
pomembnem območju, kjer je za ukrep DŽ paša
prepovedana (DZ_prepoved_pase)
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GERK-i, ki v celoti ali delno ležijo v ekološko
pomembnem območju, kjer za ukrep DŽ paša ni
dovoljena do 30. maja
(DZ_omejitev_pase_HAB_30_5) ali do 10. junija
(DZ_omejitev_pase_HAB_10_6) ali do 20. junija
(DZ_omejitev_pase_HAB_20_6)

GERK-i, ki v celoti ali delno ležijo v ekološko
pomembnem območju, kjer za ukrep DŽ paša ni
dovoljena med 15. junijem in 15. septembrom
(DZ_omejitev_pase_MET)

S podpisom zahtevka za ukrep dobrobit živali izjavljam, da:
‒
sem seznanjen z vsebino, pogoji in obveznostmi za pridobitev izplačil za ukrep dobrobit živali, ki so opredeljeni v
Uredbi o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2021;
‒
sem seznanjen s predpisanimi upravnimi ukrepi v ukrepu dobrobit živali;
‒
so navedeni podatki pravilni in popolni.

Dan

. Mesec

.

Leto

Podpis nosilca:
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Nosilec kmetijskega gospodarstva
Priimek in ime/naziv
Naslov

KMG-MID

ZAHTEVEK ZA OPERACIJO DOBROBIT ŽIVALI – DROBNICA

Uveljavljam zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica v skladu z uredbo, ki ureja ukrep dobrobit živali v
letu 2021.
180 dni

KMG je razvrščeno v območje, kjer se mora drobnica pasti neprekinjeno najmanj

210 dni

Pasem na svojem KMG
Pasem na planini
G-MID – planine
Predvideni začetek paše

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Pasem na skupnem pašniku
G-MID – skupnega pašnika
Predvideni začetek paše

Skupno število
živali

Število
Kategorija
živali s
Številka spremnega lista
drobnice* spremnim
listom**

Datum začetka
paše

Predviden konec
paše

.

.

.

.

.

.

.

.

* Vpišite le ustrezno oznako za kategorijo drobnice, ki jo uveljavljate.

Kategorija drobnice
Ovni, stari več kot eno leto, in ovce, starejše od enega leta oziroma ki so že jagnjile
jagnjile
Kozli, stari več kot eno leto, in koze, starejše od enega leta oziroma ki so že jarile

Koeficient za
izračun GVŽ
0,15
0,15

Oznaka
kategorije
ovce
koze

**Živali s spremnim listom so živali, ki so že vključene v skupno število živali, vendar imajo prihod na KMG-MID v obdobju od
2. februarja 2021 do oddaje zahtevka in za te živali obstaja spremni list za drobnico iz pravilnika, ki ureja identifikacijo in
registracijo drobnice.
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Območje, kjer je paša prepovedana ali omejena

GERK PID

Domače ime

GERK-i, ki v celoti ali delno ležijo v ekološko
pomembnem območju, kjer je za ukrep DŽ paša
prepovedana (DZ_prepoved_pase)

GERK-i, ki v celoti ali delno ležijo v ekološko
pomembnem območju, kjer za ukrep DŽ paša ni
dovoljena do 30. maja
(DZ_omejitev_pase_HAB_30_5) ali do 10. junija
(DZ_omejitev_pase_HAB_10_6) ali do 20. junija
(DZ_omejitev_pase_HAB_20_6)

GERK-i, ki v celoti ali delno ležijo v ekološko
pomembnem območju, kjer za ukrep DŽ paša ni
dovoljena med 15. junijem in 15. septembrom
(DZ_omejitev_pase_MET)

S podpisom zahtevka za operacijo dobrobit živali – drobnica izjavljam, da:
‒ sem seznanjen z vsebino, pogoji in obveznostmi za pridobitev izplačil za ukrep dobrobit živali, ki so opredeljeni v Uredbi o
ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2021;
‒ sem seznanjen s predpisanimi upravnimi ukrepi v ukrepu dobrobit živali;
‒ so navedeni podatki pravilni in popolni.

Dan

. Mesec

.

Leto

Podpis nosilca:
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Nosilec kmetij. gospodarstva
Priimek in ime/naziv
Naslov

KMG-MID

ZAHTEVEK ZA UKREP EK – PLAČILO ZA EKOLOŠKO ČEBELARJENJE

Uveljavljam zahtevek za ekološko čebelarjenje za predvideno število čebeljih družin ______.

S podpisom zahtevka jamčim:
‒ da sem seznanjen z vsebino in pogoji za izvajanje zahtev za ukrep EK – plačilo za ekološko čebelarjenje ter s
predpisanimi upravnimi ukrepi zaradi neupoštevanja predpisanih pogojev, in se zavezujem, da bom zahteve
dosledno izvajal ves čas trajanja obveznosti;
‒ da sem seznanjen, da se pri zahtevku za ukrep EK – plačilo za ekološko čebelarjenje upošteva število
čebeljih družin, ki so vpisane v evidenco pridelovalcev in predelovalcev ekoloških kmetijskih pridelkov
oziroma živil.

Dan

. Mesec

.

Leto
Podpis nosilca:
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Nosilec kmetij. gospodarstva
Priimek in ime/naziv
Naslov

KMG-MID
G-MID

ZAPISNIK O PRIGONU ŽIVALI NA PAŠO NA PLANINO ALI SKUPNI PAŠNIK
IME PLANINE/SKUPNEGA PAŠNIKA in identifikacijska znaka planine ali skupnega
pašnika:____________________________________________________________
Datum prigona živali na pašo:

Dan

. Mesec

.

Predvideni datum odgona:

Leto
Dan

Zap.
št.
živali

Podatki o nosilcu kmetijskega gospodarstva
Priimek in ime
nosilca

KMG-MID

. Mesec

.

Leto

Identifikacijska številka živali

Kategorija Koda
živali
države

Številka živali

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Podatki o živalih:

GOVEDO
Kategori
ja
živali
GO
G1
G1-2
MOL
DOJ
G2

Živalska vrsta

K**

teleta do 6 mesecev
mlado govedo od 6 mes. do 1 leta
mlado govedo od 1 do 2 let
krave molznice
krave dojilje
drugo govedo nad 2 leti

0,15
0,3
0,6
1
1
1

Kat
eg.
živ
ali
ŽR
M
K

KONJI

DROBNICA*

Živalska vrsta

K**

žrebe do 1 leta
mule, mezgi, osli, poniji
kobile/konji

0,5
0,5
1

Kategori
ja
živali
OML
OME
KML
KME

Živalska vrsta

K**

ovce/ovni – mlečne pasme
ovce/ovni – mesne pasme
koze/kozli – mlečne pasme

koze/kozli – mesne pasme

* Drobnica mora biti stara najmanj 12 mesecev oziroma je morala vsaj enkrat jagnjiti ali jariti.
** Koeficient za izračun GVŽ.
*** Pri konjih se navede življenjska številka konja.

POZOR!
Z izpolnjenim izvodom tega obrazca sporočite v Centralni register govedi premik govedi na planino ali skupni
pašnik. Obrazec predložite pooblaščenemu veterinarju v petnajstih dneh po prigonu živali na pašo.

Dan

. Mesec

.

Leto

Podpis nosilca:

24

0,15
0,15
0,15
0,15

Uradni list Republike Slovenije

Št.

26 / 19. 2. 2021 /

Stran

1673

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Nosilec kmetij. gospodarstva
Priimek in ime/naziv
Naslov

KMG-MID
Telefonska
številka

OBVESTILO O IZLOČITVI ALI NADOMESTITVI ŽIVALI ZA LETO 2021
Govedo

Druge vrste domačih živali (vpišite): ________________________________________

Datum izločitve

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA
IZLOČENE ŽIVALI**
Koda
države

.

Številka živali

Se ne
pase na
planini

GEN_
PAS

PRILOGE
Vzrok
izločitve

Uradni zapisnik
(lovci, policija,
higienska služba,
organi, pristojni za
veterinarstvo …)

.

.

.

.

.

.

.

Datum
nadomestitve

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA
NADOMESTNE ŽIVALI**

Koda
države Številka živali

.

.

.

.

.

.

.

.

Se ne
pase na
planini

Zdravstveno
potrdilo

GEN_
PAS

Datum
rojstva živali

Pasma

** Pri konjih se navede življenjska številka konja.
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ŠIFRANT VZROKOV IZLOČITVE
1

Smrt nosilca kmetijskega gospodarstva.

2

Dolgotrajna delovna nesposobnost nosilca kmetijskega gospodarstva (priloga: zdravstveno potrdilo).

3

Hujša naravna katastrofa, ki je resno vplivala na kmetijske površine gospodarstva (priloga: uradni
zapisnik).

4

Uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče (priloga: uradni zapisnik).

5

Kužna bolezen, ki je prizadela del ali vse živali nosilca kmetijskega gospodarstva (priloga: uradni
zapisnik).

6

Pogin živali zaradi bolezni (priloga: uradni zapisnik).

7
8

Pogin živali zaradi nesreče, za katero nosilec kmetijskega gospodarstva ne more nositi odgovornosti
(priloga: uradni zapisnik).
Prodaja živali, ki je navedena na zahtevku za operacijo ukrepa KOPOP – reja lokalnih pasem, ki jim
grozi prenehanje reje (GEN_PAS).

9

Drugo – višja sila ali izjemne okoliščine (ustrezne priloge).

10

Drugo – naravne okoliščine (ustrezne priloge).

Opis dogodka:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Dan

. Mesec

.

Leto

Podpis nosilca:___________________________
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Nosilec kmet. gospodarstva
Priimek in ime/naziv:
Naslov:

KMG-MID

ZMANJŠANJE ALI PRENOS POVRŠIN, ŽIVALI OZIROMA OBVEZNOSTI, VKLJUČENIH V UKREP KOPOP
OZIROMA EK V PREDHODNEM LETU, ZA LETO 2021
Zahteva/ Zmanjšana
ukrep
površina (v
ar)

GERK-PID Razlog
zmanjšanja*

KMG-MID
prevzemnika

Ime in Priimek
prevzemnika

Podpis prevzemnika

Prenos obveznosti izvajanja operacije ukrepa KOPOP – reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje,
na drugega upravičenca

Vrsta živali

Število
živali

KMG-MID
Ime in Priimek
prevzemnika prevzemnika

Podpis
prevzemnika

* V stolpec razlog zmanjšanja vpišite enega od razlogov zmanjšanja površin z obveznostjo
‒ prenos površin in obveznosti na drug KMG (s podpisom potrdi prevzemnik)
‒ komasacije
‒ opustil površino
‒ obnova trajnega nasada
‒ sporočena višja sila
‒ drugo (pojasnite okoliščine dogodka oziroma obrazcu priložite ustrezno dokazilo)
‒ izvajanje na drugi lokaciji v okviru KMG

Pri operacijah ukrepa KOPOP oziroma ukrepa EK, za katere je petletna obveznost zaključena in
za katere je mogoče skleniti nove petletne obveznosti, je ARSKTRP ugotovila več kot
desetodstotno zmanjšanje obsega vstopne površine. V primeru, ko na podlagi pojasnil oziroma
dokazil agencija več kot deset % zmanjšanja ne odobri, za izbrane operacije ukrepa KOPOP
oziroma ukrep EK prevzamem novo petletno obveznost (svojo odločitev ustrezno označite):
Operacija oziroma ukrep

Šifra operacije oziroma ukrepa

V primeru neodobrenega
zmanjšanja prevzamem novo
petletno obveznost

DA/NE

Dan

. Mesec

.

Leto
Podpis nosilca:______________________________
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IZJAVA o prenosu kmetijskega gospodarstva in zahteva za plačilo v primeru prenosa celotnega
kmetijskega gospodarstva po roku za pozno predložitev zbirne vloge za leto 2021

KMG-MID

Po roku za pozno predložitev zbirne vloge za leto 2021 v skladu z 13. in 14. členom Uredbe 640/2014/EU in preden so
izpolnjeni vsi pogoji za odobritev plačila za vloge za pomoč oziroma zahtevke za plačilo, je bil v RKG
dne:______________________ izveden prenos celotnega kmetijskega gospodarstva med:
nosilcem kmetijskega gospodarstva, ki je oddal zbirno vlogo (prenosnik):
________________________________________________________________________DŠ: _____________________
(ime in priimek, naslov)
(davčna številka)
in
nosilcem kmetijskega gospodarstva, ki je prevzel kmetijsko gospodarstvo (prevzemnik):
______________________________________________________________________DŠ: _______________________
(ime in priimek, naslov)
(davčna številka)

IZJAVA IN ZAHTEVA PREVZEMNIKA:
Prevzemnik ____________________________________________s podpisom potrjujem, da v skladu s tretjim odstavkom 8.
člena Uredbe 809/2014/EU obveščam agencijo o prenosu kmetijskega gospodarstva in zahtevam plačilo za vloge za
pomoč oziroma za zahtevke za plačilo, ki jih je vložil prenosnik.

Prenosnik:

Prevzemnik:

_______________________________________
(ime in priimek, podpis)

Dan

. Mesec

.

_______________________________________
(ime in priimek, podpis)

Leto
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SPOROČANJE VIŠJE SILE ALI IZJEMNIH OKOLIŠČIN
Priimek in ime/naziv nosilca
kmetijskega gospodarstva
Naslov nosilca kmetijskega
gospodarstva
EMŠO oz.
MŠO

Davčna številka
Telefonska številka

KMGMID

Podpisani nosilec kmetijskega gospodarstva uveljavljam višjo silo ali izjemne okoliščine za
(ustrezno označite):
sheme neposrednih plačil (ustrezno obkrožite):
a) sheme pomoči na površino (osnovno plačilo, zelena komponenta, proizvodno vezana plačila,
PONO)
b) sheme pomoči na živali (podpora za mleko v GO, podpora za rejo govedi, podpora za rejo
drobnice)
ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP)
ukrep ekološko kmetovanje (EK/EKSEME)
ukrep plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD)
ukrep dobrobit živali (DŽ): a) prašiči

b) govedo

c) drobnica

zaradi (ustrezno označite):
smrti upravičenca
dolgotrajne nezmožnosti upravičenca za delo
smrti člana kmetije
dolgotrajne nezmožnosti člana kmetije za delo
razlastitve velikega dela kmetijskega gospodarstva (KMG), ki ga ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja
obveznosti
hude naravne nesreče, ki je resno prizadela KMG
uničenja poslopij in kmetijske mehanizacije na KMG zaradi nesreče
kužne bolezni, ki je prizadela vso živino upravičenca ali njen del
izgube ali pogina domačih živali zaradi napada divjih zveri kljub izvedbi vseh predpisanih ukrepov
pogina domačih živali zaradi nesreče (požar, udar strele, električni udar, padci ipd.)
škode na površinah, ki so jo povzročile divje živali
napada bolezni oziroma škodljivcev v trajnem nasadu, zaradi česar je treba ta nasad uničiti
napada bolezni oziroma škodljivcev v čebeljem panju, zaradi česar je treba čebele v tem panju uničiti
oziroma nadomestiti z novo čebeljo družino
spremembe obsega kmetijskih zemljišč na KMG, vrste dejanske rabe ali načina kmetovanja, ki so neodvisne
od upravičenca
drugih razlogov:_____________________________________________(priložite ustrezna dokazila)

Datum nastanka višje sile oziroma izjemnih
okoliščin:

dan

. mesec

.

leto
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Višjo silo ali izjemne okoliščine uveljavljam za vse zgoraj označene ukrepe in v celoti preneham
izpolnjevati prevzete večletne obveznosti.*
Višjo silo, izjemne okoliščine oziroma namero za odstop od obveznosti uveljavljam na
GERK/ukrepu/operaciji/živalih, kakor je razvidno iz spodaj izpolnjenih preglednic.
*V primeru označbe tega polja se ne izpolnjuje preglednic 1 in 2.
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Preneham
izvajati do
konca
trajanja
obveznosti
V
tekočem
letu

Do
konca
obveznosti

Zmanjšam obseg na
GERK-u
GERK-PID2

Pri ekološkem čebelarjenju pri ukrepu EK zmanjšam število čebeljih družin za:

2 Izpolniti

za vsa neposredna plačila in ukrep OMD.
je treba, če se višja sila/izjemne okoliščine/namera za odstop nanaša na posamezne GERK-e.

Operacije
oziroma zahteve
KOPOP oz.
EK/EKSEME

V tekočem
letu
izvajanje
prekinem in
ga po
odpravi
posledic
nadaljujem
GERK-a2

Domače ime
(KMRS)2

Šifra kmetijske
rastline

(-v ar)
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Prijavljena površina
KMRS2

Št.

1 Velja

Sheme
in ukrep
OMD

(NP1)

Preglednica 1: Podatki za površine
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Koda države4

G-MID

Vrsta zahteve

Preglednica 3: Podatki, vezani na DŽ-prašiči

Šifra pasme3

Stalež je
zmanjšan zaradi
višje sile:
DA/NE

Številka živali

Identifikacijska številka živali
(za govedo, konje, ovce koze)
Do konca trajanja
obveznosti

Kategorija živali

Število živali (za
perutnino in prašiče)

Datum nastanka
višje sile

Datum nastanka višje sile

V tekočem letu
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DŽ – govedo
DŽ – drobnica5
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GEN_PAS5

Preglednica 2: Podatki o živalih za ukrep DŽ – govedo/DŽ – drobnica oziroma operacijo GEN_PAS – reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje
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Dokazila, ki so priložena vlogi:

Pri ukrepih KOPOP in EK je poleg zgoraj navedenih dokazil obvezno treba priložiti evidenco o delovnih opravilih.

‒

‒
‒
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smrt upravičenca ali člana kmetije (agencija pridobi dokazilo po uradni dolžnosti);
dolgotrajna nezmožnost upravičenca ali člana kmetije za delo (zdravniško potrdilo, iz katerega je razvidna nezmožnost upravičenca ali člana kmetije za delo);
razlastitev velikega dela KMG, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti (dokument, iz katerega je razvidna razlastitev);
huda naravna nesreča, ki resno prizadene KMG (ustrezen uradni zapisnik o oceni škode, npr. zapisnik občinske komisije o oceni škode, zapisnik zavarovalnice, oziroma v posebnih primerih se kot dokazilo lahko
uporabijo podatki Uprave za zaščito in reševanje, podatki ARSO ali odločba fitosanitarnega inšpektorja ipd., v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin, ko se ne oceni škoda v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter o odpravi posledic naravnih nesreč, se kot dokazilo upošteva tudi izjava o ogledu škode na kraju samem in o oceni škode, ki jo izdela kmetijska svetovalna služba);
uničenje poslopij in kmetijske mehanizacije na KMG zaradi nesreče (potrdilo policijske uprave oziroma zapisnik zavarovalnice ali občine ali pa potrdilo prostovoljnega gasilskega društva ipd.);
kužna bolezen, ki je prizadela vso živino upravičenca ali njen del (veterinarsko potrdilo oziroma listina o prevozu nevarne snovi ali potrdilo zavarovalnice, iz katerega je mogoče razbrati identifikacijsko številko živali);
izguba ali pogin domačih živali zaradi napada divjih zveri kljub izvedbi vseh predpisanih ukrepov (Zapisnik lovske komisije oziroma lovskega inšpektorja o ogledu škode, iz katerega je razvidno, katera vrsta divjih zveri
je povzročila škodo in v kolikšnem obsegu. Pri izvajanju zahtev KRA_OGRM, KRA_VARPA in KRA_VARPP iz operacije reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri morajo biti iz zapisnika razvidne tudi vse
okoliščine o načinu varovanja pašnika);
pogin domačih živali zaradi nesreče (veterinarsko potrdilo ali listina o prevozu nevarne snovi (kadavra). Če pride do pogina v gorah, od koder odvoz ni mogoč, je potrebna odločba UVHVVR. Potrdilo zavarovalnice, iz
katerega je mogoče razbrati identifikacijsko številko živali)
škoda na površinah, ki so jo povzročile divje živali (treba je priložiti zapisnik lovskega inšpektorja o ogledu škode, iz katerega je razvidno, katera vrsta prostoživečih živali je povzročila škodo in v kolikšnem obsegu, ali
zapisnik o ogledu škode Zavoda za gozdove Slovenije)
napad bolezni oziroma škodljivcev v trajnem nasadu, zaradi česar je treba ta nasad uničiti (odločba fitosanitarnega inšpektorja)
napad bolezni oziroma škodljivcev v čebeljem panju, zaradi česar je treba čebele v tem panju uničiti oziroma jih nadomestiti z novo čebeljo družino (poročilo veterinarjev Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani ali
Nacionalnega veterinarskega inštituta);
sprememba obsega kmetijskih zemljišč na kmetijskem gospodarstvu, vrste dejanske rabe ali načina kmetovanja, ki je neodvisna od upravičenca (Pri dedovanju sklep okrajnega sodišča o dedovanju, pri
denacionalizaciji: uradni dokument, iz katerega so razvidni podatki o površinah, za katere je bila izvršena razlastitev – velja datum razlastitve.)

Št.

‒

‒

‒
‒
‒

‒
‒
‒
‒

1. DOKAZILA
Pred oddajo bodite pozorni na obvezna dokazila, ki jih je treba priložiti vlogi (v pomoč so pripisana spodaj), podrobnosti in izjeme pa so navedene v navodilih za
izpolnjevanje obrazca na spletni strani agencije:

Opis primera višje sile ali izjemnih okoliščin, ki se uveljavlja za sheme neposrednih plačil in ukrepe KOPOP, EK, OMD ali DŽ:

4

3

Šifra pasme vključuje pasmo in kategorijo živali. Šifrant s šiframi pasem je naveden v navodilih za izpolnjevanje obrazca na spletni strani agencije.
Pri konjih se koda države ne vpisuje.
5 Vpišete le podatek za ukrep oziroma operacijo, za katero uveljavljate višjo silo (DŽ – govedo, DŽ – drobnica ali GEN_PAS), če uveljavljate višjo silo za DŽ – govedo/DŽ –
drobnica, potem stolpca »šifra pasme« ni treba izpolniti.
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O VIŠJI SILI OZIROMA IZJEMNIH OKOLIŠČINAH MORA UPRAVIČENEC PISNO OBVESTITI AGENCIJO RS ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA TER
PRILOŽITI USTREZNA DOKAZILA V 15 DELOVNIH DNEH OD DNEVA, KO TO LAHKO STORI.
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525.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna
plačila, ekološko kmetovanje in plačila
območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi
omejitvami iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15,
27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko
kmetovanje in plačila območjem z naravnimi
ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2014–2020
1. člen
V Uredbi o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali
drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS,
št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18
10/19, 76/19, 7/20, 61/20 in 78/20) se v 1. členu v prvem odstavku v napovednem stavku besedilo »iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je
potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2015) 849 z dne
13. 2. 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020 in zadnjič spremenjen z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2019) 6837 z dne
18. 9. 2019 o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja
za Slovenijo za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja in spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)
849 z dne 13. februarja 2015 CCI 2014SI06RDNP001« nadomesti z besedilom »iz programa, ki ureja razvoj podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020«.
V 2. točki se besedilo »2018/1584 z dne 22. oktobra 2018
o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih
pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki
pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L št. 264 z dne
23. 10. 2018, str. 1)« nadomesti z besedilom »2019/2164 z dne
17. decembra 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008
o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških
proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora
(UL L št. 328 z dne 18. 12. 2019, str. 61)«.
V 3. točki se besedilo »Delegirano uredbo Komisije
(EU) 2019/1867 z dne 28. avgusta 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v
zvezi z določitvijo pavšalnega financiranja (UL L št. 289 z
dne 8. 11. 2019, str. 6)« nadomesti z besedilom »Uredbo
(EU) 2020/1542 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede
prilagoditve letnih predplačil za leta 2021 do 2023 (UL L št. 356
z dne 26. 10. 2020, str. 1)«.
V 4. točki se besedilo »2019/288 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. februarja 2019 o spremembi uredb
(EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede nekaterih
pravil o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja
za leti 2019 in 2020 (UL L št. 53 z dne 22. 2. 2019, str. 14)«
nadomesti z besedilom »2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih
prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o
spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in
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(EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021
in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in
razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z
dne 28. 12. 2020, str. 1)«.
V 5. točki se besedilo »2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb
(EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU)
št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne
kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna
plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah
za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem
in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim
razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017,
str. 15)« nadomesti z besedilom »2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih
prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega
jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU)
št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022
ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take
podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020,
str. 1)«.
V 6. točki se besedilo »2019/288 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. februarja 2019 o spremembi uredb
(EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede nekaterih
pravil o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja
za leti 2019 in 2020 (UL L št. 53 z dne 22. 2. 2019, str. 14)«
nadomesti z besedilom »2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih
prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter
o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013
in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021
in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne
28. 12. 2020, str. 1)«.
V 13. točki se besedilo »2019/936 z dne 6. junija 2019
o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014, (EU)
št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede finančnih instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov za razvoj podeželja
(UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 58)« nadomesti z besedilom
»2020/1009 z dne 10. julija 2020 o spremembi izvedbenih
uredb (EU) št. 808/2014 in (EU) št. 809/2014 v zvezi z nekaterimi ukrepi za reševanje krize zaradi izbruha COVID-19 (UL L
št. 224 z dne 13. 7. 2020, str. 1)«.
V 14. točki se besedilo »2019/1804 z dne 28. oktobra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014
glede sprememb vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo, pregledov v okviru integriranega administrativnega in kontrolnega
sistema ter kontrolnega sistema v zvezi z navzkrižno skladnostjo (UL L št. 276 z dne 29. 10. 2019, str. 12)« nadomesti z
besedilom »2020/1009 z dne 10. julija 2020 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014 in (EU) št. 809/2014 v zvezi z
nekaterimi ukrepi za reševanje krize zaradi izbruha COVID-19
(UL L št. 224 z dne 13. 7. 2020, str. 1)«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Ta uredba določa tudi izvajanje in financiranje ukrepov razvoja podeželja v letu 2021 za izvajanje Uredbe (EU)
2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013,
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in
uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013
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glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022
(UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 2020/2220/EU).«.
2. člen
V 2. členu se v 1. točki besedilo »10/19 in 7/20« nadomesti z besedilom »10/19, 7/20, 78/20 in 3/21«.
3. člen
V 5. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ob spremembi nosilca KMG v roku za vložitev zbirne
vloge, določenem v predpisu, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto, ali v roku za pozno predložitev
vloge v skladu s 13. in 14. členom Uredbe 640/2014/EU mora
novi nosilec KMG vložiti zahtevek za plačilo za ukrepe razvoja
podeželja in obvezne sestavine zbirne vloge za tekoče leto iz
predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče
leto (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga), da je lahko upravičen
do plačil za ukrepe razvoja podeželja.«.
4. člen
V 6. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Sredstva za obveznosti za ukrepe razvoja podeželja, prevzete v letu 2021, se namenjajo v skladu z Uredbo
2020/2220/EU in s PRP 2014–2020.«.
5. člen
V 10. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
je v letu 2021 v operacije iz 7. do 19. točke drugega odstavka
23. člena te uredbe mogoče vstopiti v skladu s 7. členom Uredbe 2020/2220/EU in PRP 2014–2020.«.
6. člen
V 11. členu se v četrtem odstavku za prvim stavkom doda
nov drugi stavek, ki se glasi:
»V letu 2021 se obveznost podaljša v skladu s 7. členom
Uredbe 2020/2220/EU in PRP 2014–2020.«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Pri podaljšanju zaključene petletne obveznosti izvajanja posamezne operacije iz drugega odstavka 23. člena
te uredbe je lahko ugotovljena površina od vstopne površine
te obveznosti zmanjšana za največ deset odstotkov, sicer se
plačilo operacije zavrne.«.
7. člen
V 20. členu se v šestem odstavku besedilo »za tekoče
leto iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za
tekoče leto (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga),« črta.
8. člen
V 21. členu se za desetim odstavkom doda nov enajsti
odstavek, ki se glasi:
»(11) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je veljavna analiza tal za KMG, ki v letu 2021 prvič vstopijo v ukrep
KOPOP, oziroma KMG, ki so že vključena v ukrep KOPOP in
pridobijo nove GERK, na katerih se bodo uporabljala mineralna
gnojila, analiza tal, izdelana od 1. januarja 2018.«.
Dosedanji enajsti do sedemnajsti odstavek postanejo
dvanajsti do osemnajsti odstavek.
9. člen
V 22. členu se v sedemnajstem odstavku besedilo »99. in
104.« nadomesti z besedilom »99., 104. in 109.«.
10. člen
V 31. in 91. členu se v prvem odstavku za besedo »Žalca« dodata vejica in besedilo »iz predpisa, ki ureja vodovar-
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stvena območja za občini Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane,
ter predpisa, ki ureja vodovarstveno območje za javno oskrbo
s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž
in delu občine Ljutomer«.
11. člen
V 120. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi
odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je v letu
2021 v ukrep EK iz te uredbe mogoče vstopiti v skladu s 7. členom Uredbe 2020/2220/EU in PRP 2014–2020.«.
12. člen
V 122. členu se v drugem odstavku za prvim stavkom
doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»V letu 2021 se obveznost podaljša v skladu s 7. členom
Uredbe 2020/2220/EU in PRP 2014–2020.«.
13. člen
V 124. členu se za osmim odstavkom doda nov deveti
odstavek, ki se glasi:
»(9) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je veljavna
analiza tal za KMG, ki v letu 2021 prvič vstopijo v ukrep EK,
oziroma KMG, ki so že vključena v ukrep EK in pridobijo nove
GERK, na katerih se bodo uporabljala mineralna gnojila, analiza tal, izdelana od 1. januarja 2018.«.
Dosedanji deveti do enajsti odstavek postanejo deseti do
dvanajsti odstavek.
14. člen
V 140. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kmetijska površina, ki je vključena v ukrep OMD, se
ugotovi v skladu predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske
politike za tekoče leto.«.
15. člen
V 150. členu se v 3. točki za besedo »Žalca« dodata vejica in besedilo »iz predpisa, ki ureja vodovarstvena območja
za občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane, ter predpisa, ki
ureja vodovarstveno območje za javno oskrbo s pitno vodo v
občinah Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž in delu občine
Ljutomer«.
16. člen
Priloga 5 se nadomesti z novo prilogo 5, ki je kot priloga
sestavni del te uredbe.
17. člen
V prilogi 12 se pri »GEN_SOR: Pridelava avtohtonih in
tradicionalnih sort kmetijskih rastlin« v 1. točki prva alineja črta.
Dosedanji druga in tretja alineja postaneta prva in druga
alineja.
Za 1. točko se doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. ajda:
– Čebelica, Darja;«.
Dosedanje 2. do 8. točka postanejo 3. do 9. točka.
V dosedanji 9. točki, ki postane 10. točka, se besedilo
»druge rastline za krmo na njivah« nadomesti z besedo »repa«.
Dosedanja 10. točka postane 11. točka.
V dosedanji 11. točki, ki postane 12. točka, se enajsta
alineja črta.
Dosedanja dvanajsta alineja postane enajsta alineja.
Dosedanje 12. do 14. točka postanejo 13. do 15. točka.
Pri »GEN_SEME: Pridelava semenskega materiala avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin« se v 1. točki
prva alineja črta.
Dosedanji druga in tretja alineja postaneta prva in druga
alineja.
Za 1. točko se doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. ajda:
– Čebelica, Darja;«.
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Dosedanje 2. do 8. točka postanejo 3. do 9. točka.
V dosedanji 9. točki, ki postane 10. točka, se besedilo
»druge rastline za krmo na njivah« nadomesti z besedo »repa«.
V dosedanji 10. točki, ki postane 11. točka, se enajsta
alineja črta.
Dosedanja dvanajsta alineja postane enajsta alineja.
18. člen
V prilogi 16 se v osmem odstavku za drugim stavkom
doda nov tretji stavek, ki se glasi: »V primeru podaljšanja
zaključene petletne obveznosti se plačilo za celotno operacijo
ne dodeli, če se ugotovi, da je ugotovljena površina določene
zahteve za več kot 10 % manjša od vstopne površine.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
(spremembe PRP 2014–2020)
(1) Določbe te uredbe, ki se nanašajo na spremembe
PRP 2014–2020, ki bodo odobrene po uveljavitvi te uredbe, se
začnejo uporabljati naslednji dan po odobritvi PRP 2014–2020
s strani Evropske komisije.
(2) Minister, pristojen za kmetijstvo, objavi naznanilo o
prejetju odobritve iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Za ukrepe razvoja podeželja iz te uredbe se plačila za
obveznosti, prevzete v letu 2021, izplačajo v skladu z Uredbo
2020/2220/EU in s PRP 2014–2020, odobrenim v skladu s
prvim odstavkom tega člena.
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-1/2021
Ljubljana, dne 17. februarja 2021
EVA 2021-2330-0008
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga
»Priloga 5: Najožja vodovarstvena območja – državni nivo (VVO_I_DR)
ŠIFRA
195

IME
APAČE

OBČINA

5

BOROVNICA

151

BRASLOVČE

8

BREZOVICA

14

CERKNO

17

ČRNOMELJ

18
21
27

DESTRNIK
DOBROVA-POLHOV GRADEC
GORENJA VAS - POLJANE

29

GORNJA RADGONA

159

HAJDINA

160

HOČE-SLIVNICA

35

HRPELJE-KOZINA

37

IG

41

JESENICE

163
52
45

JEZERSKO
KRANJ
KIDRIČEVO

ŠIFRA
181
183
182
2004
2006
984
983
991
1724
1703
1652
2342
2350
1552
1561
1540
1539
1560
351
1989
2039
2049
2046
2052
2050
2059
2040
2037
2055
2056
189
190
399
397
396
695
699
698
701
700
2562
2561
2582
2572
2557
2554
2573
1700
1701
1707
1702
1706
1712
2178
2174
2173
2179
2076
2695
394
434
435

KATASTRSKA OBČINA
IME
APAČE
LUTVERCI
SEGOVCI
BOROVNICA
ZABOČEVO
LETUŠ
MALE BRASLOVČE
ORLA VAS
BREZOVICA
JEZERO
RAKITNA
GORENJI NOVAKI
OTALEŽ
ADLEŠIČI
DAMELJ
DOBLIČE
MAVRLEN
SINJI VRH
SVETINCI
ŠENTJOŠT
GORENJA RAVAN
HOTAVLJE
KOVSKI VRH
LANIŠE
LESKOVICA
LUČINE
PODOBENO
PODVRH
STARA OSELICA
TREBIJA
HERCEGOVŠČAK
LOMANOŠE
DRAŽENCI
HAJDINA
SKORBA
BOHOVA
HOČKO POHORJE
PIVOLA
POLANA
SLIVNIŠKO POHORJE
ARTVIŽE
BREZOVICA
GOLAC
HOTIČNA
OCIZLA
RODIK
SLIVJE
IG
IŠKA LOKA
IŠKA VAS
TOMIŠELJ
VRBLJENE
ZAPOTOK
KOROŠKA BELA
PLANINA
PLAVŠKI ROVT
POTOKI
ZGORNJE JEZERSKO
PLANICA
GEREČJA VAS
PONGRCE
ŠIKOLE

VKLJUČENOST
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
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ŠIFRA
50

61

64
208
70

71
73
076
169
87
173
96

IME
KOPER

OBČINA

LJUBLJANA

LOGATEC
LOG-DRAGOMER
MARIBOR

MEDVODE
METLIKA
MISLINJA
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ORMOŽ
POLZELA
PTUJ

98
177
108
178
109

RAČE-FRAM
RIBNICA NA POHORJU
RUŠE
SELNICA OB DRAVI
SEMIČ

112

SLOVENJ GRADEC

113

SLOVENSKA BISTRICA

115
122

STARŠE
ŠKOFJA LOKA

Št.

ŠIFRA
2617
2614
2615
2616
2584
1738
1749
1777
1734
1770
1776
1730
1757
1774
1775
1735
1754
1729
1779
1778
1739
2008
1996
636
658
638
2713
679
637
678
680
1978
1507
1504
1515
866
708
331
982
992
389
385
702
824
665
630
1530
1521
861
846
845
854
848
856
860
847
855
748
750
715
1766
2067
2065
2031
2046
2133
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KATASTRSKA OBČINA
IME
HRASTOVLJE
KUBED
LOKA
PODPEČ
ZAZID
DRAVLJE
GAMELJNE
JAVOR
JEŽICA
KAŠELJ
LIPOGLAV
MOSTE
NADGORICA
PODMOLNIK
SOSTRO
STOŽICE
ŠENTVID NAD LJUBLJANO
ŠMARTNO OB SAVI
TREBELJEVO
VOLAVLJE
ZGORNJA ŠIŠKA
ROVTE
LOG
KAMNICA
KOROŠKA VRATA
KRČEVINA
OB ŽELEZNICI
RAZVANJE
ROŠPOH
SPODNJE RADVANJE
TEZNO
STUDENČICE
GRABROVEC
HRAST PRI JUGORJU
METLIKA
ŠENTVID NAD VALDEKOM
SKOKE
VELIKA NEDELJA
PODVIN
POLZELA
NOVA VAS PRI PTUJU
PODVINCI
RANČE
HUDI KOT
RUŠE
GEREČJA VAS
BLATNIK
ČRMOŠNJICE
DOBRAVA
GRADIŠČE
PAMEČE
PODGORJE
SELE
SPODNJI RAZBOR
ŠMIKLAVŽ
VRHE
ZGORNJI RAZBOR
SPODNJA POLSKAVA
VRHLOGA
MARJETA NA DRAVSKEM POLJU
BARBARA
BUKOVICA
BUKOVŠČICA
GODEŠIČ
KOVSKI VRH
KRIŽNA GORA

Stran

1687

VKLJUČENOST
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
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IME

OBČINA

123

ŠKOFLJICA

125

ŠMARTNO OB PAKI

135

VIDEM

140

VRHNIKA

141
146

VUZENICA
ŽELEZNIKI
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ŠIFRA
2069
1767
2026
2036
2045
2027
2030
2035
2041
2068
2042
1697
1698
1696
1709
973
972
421
422
1997
2692
1998
2002
2000
815
2066
2050
2070

KATASTRSKA OBČINA
IME
LENART
OŽBOLT
PEVNO
SOPOTNICA
STANIŠE
STARA LOKA
SUHA
ŠKOFJA LOKA
VISOKO
ZGORNJA LUŠA
ZMINEC
LANIŠČE
PIJAVA GORICA
RUDNIK
ŽELIMLJE
REČICA OB PAKI
ŠMARTNO OB PAKI
LANCOVA VAS
SELA
BLATNA BREZOVICA
SMREČJE
VELIKA LIGOJNA
VRHNIKA
ZAPLANA
PRIMOŽ NA POHORJU
DOLENJA VAS
LESKOVICA
MARTINJ VRH

Karta 1: Najožja vodovarstvena območja – državni nivo (VVO_I_DR)

VKLJUČENOST
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
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Sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog
A in B k Sporazumu o mednarodnem cestnem
prevozu nevarnega blaga (ADR)

Na podlagi 58. člena Zakona o prevozu nevarnega blaga
(Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09,
97/10 in 56/15) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B
k Sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu
nevarnega blaga (ADR)
1. člen
S tem sklepom se objavijo spremembe in dopolnitve
prilog A in B k Sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu
nevarnega blaga (Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe,
št. 59/72), ki so kot priloga sestavni del tega sklepa.
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije delno
prenaša Delegirana direktiva Komisije (EU) 2020/1833 z dne
2. oktobra 2020 o prilagoditvi prilog k Direktivi 2008/68/ES
Evropskega parlamenta in Sveta znanstvenemu in tehničnemu
napredku (UL L št. 408 z dne 4. 12. 2020, str. 1).
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00710-15/2021
Ljubljana, dne 17. februarja 2021
EVA 2020-2430-0146
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRILOG A IN B K SPORAZUMU O MEDNARODNEM CESTNEM
PREVOZU NEVARNEGA BLAGA (ADR)
Poglavje 1.1
V 1.1.3.1 (f) se besedilo »oporno ogrodje, letvenice ali drugačne manipulativne priprave« nadomesti z
besedilom »ogrodje, letvenice ali druge manipulativne naprave«.
V 1.1.3.2 se v odstavku (a) v tabeli pod opombo 1 za "Nm 3" doda sklic na opombo pod tabelo »a« (dvakrat).
Pod tabelo se doda opomba, ki se glasi:
1 Nm3 se nanaša na običajni kubični meter: količina plina, ki zavzema 1 m3 pri temperaturi 0 °C in tlaku
»a
1,01325 bar (0,101325 MPa).«.
V 1.1.3.6.2 se v prvi alineji besedilo »in 0500« nadomesti z besedilom », 0500, 0512 in 0513«.
V 1.1.3.6.3 se v tabeli pri prevozni skupini 0 pri razredu 6.2 besedilo »UN št. 2814 in 2900« nadomesti z
besedilom »UN št. 2814, 2900 in 3549«.
V 1.1.3.6.5 se besedilo »1.1.3.1 (a), (b) in (d)« nadomesti z besedilom »1.1.3.1 (a) in (d)«.
V 1.1.3.7 se na koncu odstavka (b) pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi: »razen opreme,
kakor so zapisovalniki podatkov in sledilne naprave za tovor, ki so pritrjene ali nameščene v tovorkih,
površnikih, ovojni embalaži, zabojnikih ali tovornih prostorih, za katere veljajo samo zahteve iz 5.5.4.«.
Poglavje 1.2
V 1.2.1 se spremenijo naslednji pomeni izrazov:
Pri pomenu izraza "prosilec" se besedilo »redne preizkuse, vmesne preizkuse in izredne preglede«
nadomesti z besedilom »redne preglede, vmesne preglede in izredne preizkuse«.
Pri pomenu izraza "sistem za zaznavanje sevanja" se beseda »zaznavanje« nadomesti z besedo
»odkrivanje«.
Pri pomenu izraza "vnetljiva sestavina" se beseda »določna« nadomesti z besedo »določena«.
Pri pomenu izraza "najvišji delovni tlak (nadtlak)" se beseda »razpočno« nadomesti z besedo »lomljivo«.
Pri pomenu izraza "tovorek" se besedilo »oporah, latnicah ali ročnih napravah« nadomesti z besedilom
»ogrodju, letvenicah ali manipulativnih napravah«.
Črta se pomen izraza "košara".
Pri pomenu izraza "ovojna embalaža" se beseda »ograde« nadomesti z besedo »letvenice«.
Pri pomenu izraza "zabojnik za razsuto blago" se v zadnji povedi za besedo »prekucniki,« doda besedilo
»zaboji za nepakirano blago,«, besedilo »predelki za tovor na vozilih« pa se nadomesti z besedilom »tovorni
prostori vozil«.
Pomen izraza "samopospešujoča temperatura razpada" se spremeni tako, da se glasi:
»"samopospešujoča temperatura razpada (SADT)" je najnižja temperatura, pri kateri lahko nastane
samopospešujoči razpad v snovi v embalaži, IBC ali cisterni, kakor je dana v prevoz. SADT se določi v skladu
s preizkusnimi postopki iz 28. razdelka II. dela Priročnika preizkusov in meril,«.
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Črta se pomen izraza »raven sevanja«.
Pri pomenu izraza "samopospešujoča temperatura polimerizacije (SAPT)" se za besedo »pojavi« doda
beseda »samopospešujoča«.
Pomen izraza "prevozni indeks (TI), določen za tovorek, površnik, cisterno, zabojnik ali nepakiran LSA I ali
SCO I" se spremeni tako, da se glasi:
»"prevozni indeks (TI)", določen za tovorek, površnik ali zabojnik ali nepakirani LSA-I ali SCO-I ali SCO-III,
je pri prevozu radioaktivnih snovi število, s katerim se nadzoruje izpostavljenost sevanju,«.
Pri pomenu izraza "GHS" se beseda »sedmič« nadomesti z besedo
»ST/SG/AC.10/30/Rev.7« pa se nadomesti z besedilom »ST/SG/AC.10/30/Rev.8«.

»osmič«,

besedilo

Pri pomenu izraza "Priročnik preskusov in meril" se beseda »šestič« nadomesti z besedo »sedmič«, črta se
besedilo »Priporočil Združenih narodov za prevoz nevarnega blaga,«, besedilo »ST/SG/AC.10/11/Rev.6 in
Amend.1" pa se nadomesti z besedilom »ST/SG/AC.10/11/Rev.7«.
Pri pomenu izraza "Modalni predpisi ZN" se beseda »dvajseti« nadomesti z besedo »enaindvajseti«, besedilo
»ST/SG/AC.10/1/Rev.20« pa se nadomesti z besedilom »ST/SG/AC.10/1/Rev.21«.
Pomen izraza "uporabnik cisterne zabojnika/premične cisterne" se spremeni tako, da se glasi:
»"uporabnik cisterne zabojnika ali premične cisterne" je podjetje, v imenu katerega se cisterna zabojnik ali
premična cisterna uporablja,«.
V 1.2.1 se za pomenom izraza "gorivna celica", doda besedilo, ki se glasi:
»H
"hitrost doze" je ekvivalent doze neposredne okolice ali smerni ekvivalent doze, če je to primerno, na enoto
časa, izmerjen na določeni točki,«.
V 1.2.1 se po abecednem redu na ustrezno mesto dodata naslednja pomena izrazov:
"Predpisi IAEA za varen prevoz radioaktivnih snovi" so ena od izdaj teh predpisov:
(a)

za izdaji 1985 in 1985 (z dopolnitvami 1990): Varnostna zbirka IAEA št. 6,

(b)

za izdajo 1996: Varnostna zbirka IAEA št. ST-1,

(c)

za izdajo 1996 (revidirano): Varnostna zbirka IAEA št. TS-R-1 (ST-1, revidirana),

(d)

za izdajo 1996 (z dopolnitvami 2003) in izdaji 2005 in 2009: Zbirka varnostnih standardov IAEA
št. TS-R-1,

(e)

za izdajo 2012: Zbirka varnostnih standardov IAEA št. SSR-6,

(f)

za izdajo 2018: Zbirka varnostnih standardov IAEA št. SSR–6 (Rev.1),

"letvenica" je zunanja embalaža z nepopolno površino (letveni zaboj),«.
Poglavje 1.4
V 1.4.2.3.3 se besedi »opravlja dolžnosti« nadomestita z besedama »uporablja storitve«.
V 1.4.3.3 (e) se črta beseda »največjo« (dvakrat).
V 1.4.3.4 (a) se beseda »preizkušanju« nadomesti z besedama »pregledih, preizkusih«.
V 1.4.3.7.1 (d) se beseda »pregledovanje« nadomesti z besedo »pregled«.
2

Stran

1692 /

Št.

26 / 19. 2. 2021

Uradni list Republike Slovenije

Poglavje 1.6
1.6.1.1 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.1.1
Če ni drugače določeno, se smejo snovi in predmeti ADR do 30. junija 2021 prevažati po
določbah ADR, ki so veljale do 31. decembra 2020.«.
1.6.1.22 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.1.22
(Črtano)«.
1.6.1.30 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.1.30
(Črtano)«.
1.6.1.36 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.1.36
(Črtano)«.
1.6.1.47 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.1.47
(Črtano)«.
Doda se nov odstavek 1.6.1.48, ki se glasi:
»1.6.1.48
Certifikati o brezhibnosti vozila za prevoz določenega nevarnega blaga v skladu z vzorcem iz
9.1.3.5, veljavnim do 31. decembra 2020, izdani pred 1. julijem 2021, se lahko še uporabljajo.«.
Doda se nov odstavek 1.6.2.16, ki se glasi:
»1.6.2.16
Določbe opombe 3 iz 6.2.3.5.1, veljavne do 31. decembra 2020, se lahko uporabljajo do
31. decembra 2022.«.
V 1.6.3.16 se besedilo »ob naslednjem rednem pregledu« nadomesti z besedilom »po prvem rednem
pregledu po 30. juniju 2007«.
1.6.3.39 in 1.6.4.40 se besedilo »varovalo proti vdoru plamena« nadomesti z besedama »plamenske
zapore«.
V 1.6.3.100 se združita dva obstoječa odstavka pod naslovom in oštevilčita kot odstavek 1.6.3.100.1.
Doda se nov odstavek 1.6.3.100.2, ki se glasi:
»1.6.3.100.2 Cisterne iz ojačene umetne mase, ki so bile pred 1. julijem 2021 izdelane v skladu z zahtevami,
veljavnimi do 31. decembra 2020, ki ne ustrezajo določbam o označevanju s kodo cisterne iz
6.9.6.1, veljavnim od 1. januarja 2021, se lahko označujejo v skladu z določbami, veljavnimi do
31. decembra 2020, do naslednjega rednega pregleda po 1. juliju 2021.«.
V 1.6.4.18 se besedilo »ob naslednjem rednem pregledu« nadomesti z besedilom »po prvem rednem
pregledu po 30. juniju 2007«.
V 1.6.4.33 se črta beseda »sme«, beseda »polnijo« pa se nadomesti z besedo »polni«.
1.6.5.4 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.5.4
(Rezervirano)«.
1.6.5.21 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.5.21
(Črtano)«.
1.6.6.1 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.6.1
Tovorki, za katere po Predpisih IAEA za varen prevoz radioaktivnih snovi, izdaje 1985,
1985 (z dopolnitvami 1990), 1996, 1996 (revidirana), 1996 (z dopolnitvami 2003), 2005,
2009 in 2012, ni bila potrebna odobritev zasnove pristojnega organa
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Tovorki, za katere ni bila potrebna odobritev zasnove pristojnega organa (izvzeti tovorki, tovorki
vrste IP-1, vrste IP-2, vrste IP-3 in tovorki vrste A), morajo popolnoma ustrezati zahtevam ADR,
razen:
(a)

(b)

tovorki, ki ustrezajo zahtevam Predpisov IAEA za varen prevoz radioaktivnih snovi, izdaji
1985 ali 1985 (z dopolnitvami 1990), ki:
(i)

se lahko še prevažajo, če so bili pripravljeni za prevoz pred 31. decembrom 2003,
in ob upoštevanju zahtev iz 1.6.6.2.3, če je to primerno, ali

(ii)

se lahko še uporabljajo, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
–
niso bili zasnovani tako, da vsebujejo uranov heksafluorid,
–
se upoštevajo ustrezne zahteve iz 1.7.3,
–
se upoštevajo mejne vrednosti za aktivnost in razvrščanje iz 2.2.7,
–
se upoštevajo zahteve in načini nadzora za prevoz iz 1., 3., 4., 5. in 7. dela,
–
embalaža ni bila izdelana ali spremenjena po 31. decembru 2003,

tovorki, ki ustrezajo zahtevam Predpisov IAEA za varen prevoz radioaktivnih snovi, izdaje
1996, 1996 (revidirana), 1996 (z dopolnitvami 2003), 2005, 2009 ali 2012, ki:
(i)

se lahko še prevažajo, če so bili pripravljeni za prevoz pred 31. decembrom 2025,
in ob upoštevanju zahtev iz 1.6.6.2.3, če je to primerno, ali

(ii)

se lahko še uporabljajo, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
–
se upoštevajo ustrezne zahteve iz 1.7.3,
–
se upoštevajo mejne vrednosti za aktivnost in razvrščanje iz 2.2.7,
–
se upoštevajo zahteve in načini nadzora za prevoz iz 1., 3., 4., 5. in 7. dela,
–
embalaža ni bila izdelana ali spremenjena po 31. decembru 2025.«.

1.6.6.2 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.6.2
Zasnove tovorkov, odobrene po Predpisih IAEA za varen prevoz radioaktivnih snovi,
izdaje 1985, 1985 (z dopolnitvami 1990), 1996, 1996 (revidirana), 1996 (z dopolnitvami
2003), 2005, 2009 in 2012«.
1.6.6.2.1 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.6.2.1 Tovorki, za katere je potrebna odobritev zasnove pristojnega organa, morajo popolnoma
ustrezati zahtevam ADR, razen:
(a)

(b)

embalaže, ki je bila izdelana v skladu z zasnovo tovorka, ki jo je odobril pristojni organ po
določbah Predpisov IAEA za varen prevoz radioaktivnih snovi, izdaji 1985, 1985 (z
dopolnitvami 1990), ki se sme še naprej uporabljati, če izpolnjuje naslednje pogoje:
(i)

zasnova tovorka mora imeti večstransko odobritev,

(ii)

se upoštevajo ustrezne zahteve iz 1.7.3,

(iii)

se upoštevajo mejne vrednosti za aktivnost in razvrščanje iz 2.2.7,

(iv)

se upoštevajo zahteve in načini nadzora za prevoz iz 1., 3., 4., 5. in 7. dela,

(v)

(rezervirano),

embalaže, ki je bila izdelana v skladu z zasnovo tovorka, ki jo je odobril pristojni organ po
določbah Predpisov IAEA za varen prevoz radioaktivnih snovi, izdaje 1996, 1996
(revidirana), 1996 (z dopolnitvami 2003), 2005, 2009 ali 2012, ki se sme še naprej
uporabljati, če izpolnjuje vse naslednje pogoje:
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(i)

po 31. decembru 2025 mora imeti zasnova tovorka večstransko odobritev,

(ii)

se upoštevajo ustrezne zahteve iz 1.7.3,

(iii)

se upoštevajo mejne vrednosti za aktivnost in omejitve glede snovi iz 2.2.7,

(iv)

se upoštevajo zahteve in načini nadzora za prevoz iz 1., 3., 4., 5. in 7. dela.«.

1.6.6.2.2 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.6.2.2 Embalaža v skladu z zasnovo tovorka po določbah Predpisov IAEA za varen prevoz
radioaktivnih snovi, izdaji 1985 in 1985 (z dopolnitvami 1990), se ne sme na novo proizvajati.«.
Doda se nov odstavek 1.6.6.2.3, ki se glasi:
»1.6.6.2.3 Embalaža v skladu z zasnovo tovorka po določbah Predpisov IAEA za varen prevoz
radioaktivnih snovi, izdaja 1996, 1996 (revidirana), 1996 (z dopolnitvami 2003), 2005, 2009 ali
2012, se ne sme na novo proizvajati po 31. decembru 2028.«.
V 1.6.6.3 se naslov spremeni tako, da se glasi:
»1.6.6.3
Tovorki, izvzeti iz zahtev za cepljive snovi po izdajah ADR 2011 in 2013 (Predpisi IAEA za
varen prevoz radioaktivnih snovi, izdaja 2009)«.
1.6.6.4 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.6.4
Radioaktivna snov posebne oblike, odobrena po Predpisih IAEA za varen prevoz
radioaktivnih snovi, izdaje 1985, 1985 (z dopolnitvami 1990), 1996, 1996 (revidirana), 1996
(z dopolnitvami 2003), 2005, 2009 in 2012
Radioaktivna snov posebne oblike, ki je bila proizvedena po zasnovi, ki je po Predpisih IAEA za
varen prevoz radioaktivnih snovi, izdaje 1985, 1985 (z dopolnitvami 1990), 1996, 1996
(revidirana), 1996 (z dopolnitvami 2003), 2005, 2009 in 2012, pridobila enostransko odobritev
pristojnega organa, se še lahko uporablja, če je v skladu z obveznim sistemom vodenja po
veljavnih zahtevah iz 1.7.3. Radioaktivna snov posebne oblike, ki je bila proizvedena po zasnovi,
ki je po Predpisih IAEA za varen prevoz radioaktivnih snovi, izdaji 1985 ali 1985 (z dopolnitvami
1990), pridobila enostransko odobritev pristojnega organa, se ne sme več na novo proizvajati.
Radioaktivna snov posebne oblike, ki je bila proizvedena po zasnovi, ki je po Predpisih IAEA za
varen prevoz radioaktivnih snovi, izdaje 1996, 1996 (revidirana), 1996 (z dopolnitvami 2003),
2005, 2009 in 2012 pridobila enostransko odobritev pristojnega organa, se po
31. decembru 2025 ne sme več na novo proizvajati.«.
Poglavje 1.7
V 1.7.1 se v opombi 1 v prvi povedi besedilo »ob nesrečah ali incidentih« nadomesti z besedilom »ob jedrskih
ali radioloških izrednih dogodkih« in črta besedilo »o ravnanju v sili«. Druga poved se spremeni tako, da se
glasi: »To vključuje sisteme ukrepanja za pripravljenost in odziv, vzpostavljene v skladu z državnimi in/ali
mednarodnimi zahtevami, dosledno usklajenimi z državnimi in/ali mednarodnimi sistemi ukrepanja v izrednih
razmerah.«.
V 1.7.1 se opomba 2 spremeni tako, da se glasi:
»OPOMBA 2: Sistemi ukrepanja za pripravljenost in odziv temeljijo na stopenjskem pristopu in upoštevajo
ugotovljene nevarnosti in njihove morebitne posledice, vključno s tvorbo drugih nevarnih snovi, ki bi lahko
nastale zaradi reakcije med vsebino tovorka in okoljem ob jedrskih ali radioloških izrednih dogodkih.
Smernice za vzpostavitev takšnih sistemov so v "Pripravljenost in odziv ob jedrskih ali radioloških izrednih
dogodkih", Zbirka varnostnih standardov IAEA, št. GSR del 7, IAEA, Dunaj, (2015), "Merila za uporabo pri
pripravljenosti in odzivu ob jedrskih ali radioloških izrednih dogodkih, Zbirka varnostnih standardov IAEA,
št. GSR del 7, IAEA, Dunaj, (2011), "Sistemi ukrepanja za pripravljenost ob jedrskih ali radioloških izrednih
dogodkih", Zbirka varnostnih standardov IAEA, št. GS-G-2.1, IAEA, Dunaj (2007) in "Sistemi ukrepanja za
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prenehanje jedrskih ali radioloških izrednih dogodkov", Zbirka varnostnih standardov IAEA, št. GSG-11,
Dunaj (2018).«.
V 1.7.1.1 se beseda »stvari« nadomesti z besedo »premoženje«, druga in tretja poved pa se spremenita
tako, da se glasita: »Ti ukrepi temeljijo na Predpisih IAEA za varen prevoz radioaktivnih snovi, izdaja 2018.
Pojasnila predpisov so v "Svetovalnem gradivu za Predpise IAEA za varen prevoz radioaktivnih snovi (izdaja
2018)", Zbirka varnostnih standardov IAEA, št. SSG-26 (Rev.1), IAEA, Dunaj (2019).«.
V 1.7.1.2 se besedilo »pred učinki sevanja« nadomesti z besedilom »pred škodljivimi učinki ionizirajočega
sevanja«, besedi »zunanjih ravni sevanja« se nadomestita z besedama »zunanje hitrosti doze«, v zadnji
povedi se črta beseda »pa«, na koncu pa se doda nova poved, ki se glasi: »Dodatna zaščita pa je
zagotovljena z ureditvijo vsega potrebnega za načrtovanje in pripravo odziva ob izrednih dogodkih za zaščito
ljudi, premoženja in okolja.«.
V 1.7.1.5.1 (a) se za številko »5.2.1.10,« doda besedilo »5.4.1.2.5.1 (f) (i) in (ii), 5.4.1.2.5.1 (i),«, za besedilom
»CV33 (3.1),« pa se doda številka »(4.3),«.
V 1.7.1.5.2 se črta druga poved.
V 1.7.2.4 se spremeni tako, da se glasi:
»1.7.2.4
Če pri poklicni izpostavljenosti sevanju, ki izvira iz prevozne dejavnosti iz ocene sledi, da:
(a)

je lahko efektivna doza med 1 mSv in 6 mSv na leto: zagotovljen mora biti program
ovrednotenja doz z nadzornimi meritvami delovnega mesta ali osebne izpostavljenosti,

(b)

lahko efektivna doza preseže 6 mSv na leto: zagotovljene morajo biti nadzorne meritve
osebne izpostavljenosti.

Kjer se zahteva nadzorne meritve osebne izpostavljenosti ali delovnega mesta, je potrebno o
tem voditi ustrezno evidenco.
OPOMBA: Pri poklicni izpostavljenosti sevanju, ki izhaja iz prevoznih dejavnosti, kjer ocena
efektivne doze najverjetneje ne bo presegla 1 mSv na leto, niso potrebni posebni delovni
postopki, podroben nadzor, programi vrednotenja doz ali vodenje evidenc o osebni
izpostavljenosti.«.
V 1.7.4.2 se v drugi povedi besedilo »lahko zagotovljeni na drug način« nadomesti z besedilom »zagotovljeni
na način, ki je alternativa drugim določbam ADR«, v tretji povedi pa se za besedo »zahteve« doda »ADR«.
V 1.7.6.1 se:
–
v uvodni povedi besedi »raven sevanja« nadomestita z besedama »hitrost doze«,
–
v odstavku (a) besedilo »pošiljatelja, prejemnika, prevoznika« nadomesti z besedilom »pošiljatelja,
prevoznika, prejemnika«,
–
v odstavku (b) besedilo »prevoznik, pošiljatelj ali prejemnik« nadomesti z besedilom »pošiljatelj,
prevoznik ali prejemnik«, besedi »podobnih okoliščin« pa se nadomestita z besedilom »vzrokov in
okoliščin, podobnih tem«.
Poglavje 1.8
V 1.8.1.1, 1.8.3.1 in 1.8.3.6 se beseda »stvari« nadomesti z besedo »premoženje«.
V 1.8.5.1 se za besedilo »prevoznik ali dobavitelj« nadomesti z besedilom »prevoznik, razkladalec ali
prejemnik«, beseda »incident« pa se nadomesti z besedo »nezgoda«.
V 1.8.5.3 se besedilo »{Schedule II IAEA Safety Series No. 115 – "International Basic Safety Standards for
Protection Against Ionizing Radiation and for Safety of Radiation Sources"} (Mednarodni temeljni varnostni
standardi za zaščito pred ionizirajočim sevanjem in za varnost virov sevanja)« nadomesti z besedilom
6

Stran

1696 /

Št.

26 / 19. 2. 2021

Uradni list Republike Slovenije

»("Varstvo pred sevanji in varnost virov sevanja: Mednarodni temeljni varnostni standardi", Zbirka varnostnih
standardov IAEA, št. GSR del 3, IAEA, Dunaj (2014))«.
V 1.8.6 in 1.8.6.4.3 se besedi »izrednih pregledov« nadomestita z besedama »izrednih preizkusov«.
V 1.8.6.1 in 1.8.6.2.1 se besedi »izredne preglede« nadomestita z besedama »izredne preizkuse«.
V 1.8.6.4.1 se besedi »izrednimi pregledi« nadomestita z besedama »izrednimi preizkusi«.
V 1.8.6.4.1 se besedilo »EN ISO/IEC 17025:2005« nadomesti z besedilom »EN ISO/IEC 17025:2017 (razen
določbe 8.1.3)«.
V 1.8.7.1.2 se besedilo »redni preizkus, vmesni preizkus in izredne preglede« nadomesti z besedilom »redni
pregled, vmesni pregled in izredni preizkus«.
V 1.8.7.5 se besedilo »Redni preizkus, vmesni preizkus in izredni pregledi« nadomesti z besedilom »Redni
pregled, vmesni pregled in izredni preizkusi«.
V 1.8.7.7.2 (e) se za besedo »usposobljenost« doda beseda »izvajalcev«.
V 1.8.7.8 se besedilo »EN 12972:2007« nadomesti z besedilom »EN 12972:2018«.
Poglavje 1.9
V 1.9.5.3.2 se beseda »transport« nadomesti z besedo »promet«.
Poglavje 1.10
V 1.10.1.3 se beseda »garaže« nadomesti z besedo »skladišča«.
V 1.10.3.1.2 se v tabeli:
–
besedilo »snovi živalskega izvora)« nadomesti z besedama »živalskih snovi) in medicinski odpadek
kategorije A (UN št. 3549)«,
–
besedilo »in 0500« nadomesti z besedilom », 0500, 0512 in 0513«,
–
pri razredu 1 za podrazredom 1.5 doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»
a
a
»1.6
Eksplozivi
0
«.
V 1.10.3.1.5 se besedilo »radioaktivna snov pomeni nevarnost« nadomesti z besedilom »imajo radioaktivne
snovi še dodatne nevarnosti«.
V 1.10.3.2.2 (d) se v zadnji alineji za besedo »zmanjšanje« doda beseda »varnostnih«.
V 1.10.4 se besedilo »0456 in 0500« nadomesti z besedilom »0456, 0500, 0512 in 0513«.
V 1.10.5 se besedilo »Fizičnem varovanju jedrskega materiala in jedrskih objektov« nadomesti z besedilom
»Priporočila za jedrsko varovanje pri fizičnem varovanju jedrskih snovi in jedrskih objektov«. V opombi pod
črto št. 2 se besedilo »INFCIRC/225/Rev.4 (popravljen), IAEA, Dunaj (1999)" nadomesti z besedilom
»INFCIRC/225/Rev.5, IAEA, Dunaj (2011)«.
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Poglavje 2.1
V 2.1.2.7 se besedilo »postopkom, opisanem v 2.3.4 za določanje tekočinskega razmerja« nadomesti z
besedilom »preizkusom za določanje tekočnosti, predpisanim v 2.3.4«.
Doda se nov odstavek 2.1.3.4.3, ki se glasi:
»2.1.3.4.3 Rabljeni izdelki, na primer transformatorji in kondenzatorji, ki vsebujejo raztopine in zmesi,
navedene v 2.1.3.4.2, se vedno uvrstijo v isto UN številko razreda 9 pod pogojem, da:
(a)

ne vsebujejo nobenih drugih dodatnih nevarnih sestavin, razen polihalogeniranih
dibenzodioksinov in dibenzofuranov razreda 6.1 ali sestavin embalažne skupine III
razredov 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 ali 8, in

(b)

nimajo nevarnih lastnosti, ki so navedene v 2.1.3.5.3 (a) do (g) in (i).«.

V 2.1.3.8 se besedilo »ustrezajo merilom iz 2.2.9.1.10,« nadomesti z besedilom »ne ustrezajo merilom
nobenega drugega razreda ali nobene druge snovi razreda 9, razen merilom iz 2.2.9.1.10,«.
V 2.1.5 se opomba pod naslovom spremeni tako, da se glasi:
»OPOMBA: Za predmete, ki nimajo uradnega imena blaga in vsebujejo samo nevarno blago v dovoljenih
omejenih količinah, določenih v koloni (7a) tabele A v poglavju 3.2, se smejo uporabiti UN št. 3363 ter posebni
določbi 301 in 672 iz poglavja 3.3.«.
V 2.1.5.4 se doda nova zadnja poved, ki se glasi: »Kljub temu pa ta razdelek velja za izdelke, ki vsebujejo
eksplozive, ki so izključeni iz razreda 1 v skladu z 2.2.1.1.8.2.«
V 2.1.6 se beseda »rutinskega« nadomesti z besedo »rednega«.
Poglavje 2.2
V 2.2.1.1.1 se v zadnjem odstavku beseda »Flegmatizirati« nadomesti z besedo »Blažiti«, beseda
»flegmatizator« se nadomesti z besedo »blažilo«, beseda »Flegmatizator« se nadomesti z besedo »Blažilo«,
besedi »značilne flegmatizatorje« pa se nadomestita z besedama »značilna blažila«.
V 2.2.1.1.3 se črta besedilo »in pod pogoji, ki jih določi ta organ«, zadnji dve povedi pa se nadomestita z
besedilom, ki se glasi: »Pristojni organ mora pisno odobriti pogoje za prevoz teh snovi in predmetov. Če
država izvora blaga ni pogodbenica ADR, mora razvrstitev in pogoje za prevoz potrditi pristojni organ prve
države pogodbenice ADR, v katero ali skozi katero se bo pošiljka prevažala.«.
V 2.2.1.1.5 se besedilo »preizkusu zunanjega gorenja ne smejo eksplodirati« nadomesti z besedilom
»zunanjem požarnem preizkusu ne eksplodirajo«.
V 2.2.1.1.7.2 se v prvi povedi besedilo »in 0336« nadomesti z besedilom »ali 0336, in uvrstitev predmetov v
UN št. 0431 za tiste, ki se uporabljajo za gledališke učinke in ustrezajo opredelitvi za vrsto predmeta in
podrobnejšemu opisu iz 1.4G iz tabele privzete uvrstitve pirotehnike iz 2.2.1.1.7.5,«.
V 2.2.1.1.8.2 (b) se v opombi beseda »testom« nadomesti z besedo »preizkusom«, črta se besedilo »kot je
opisan v ISO 12097-3« in doda nova druga poved, ki se glasi: »Ena takih metod je opisana v ISO 14451-2 z
uporabo hitrosti segrevanja 80 K/min.«.
V 2.2.1.3 se besedilo »Z IZREDNO NEOBČUTLJIVIM RAZSTRELIVOM« nadomesti z besedilom
»EKSPLOZIVNI, IZREDNO NEOBČUTLJIVI«.
V 2.2.1.4 se besedilo »PREDMETI, Z IZREDNO NEOBČUTLJIVIM RAZSTRELIVOM (PREDMETI EEI): UN
št. 0486,« nadomesti z besedilom »PREDMETI, EKSPLOZIVNI, IZREDNO NEOBČUTLJIVI (PREDMETI
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EEI): UN 0486,« v odstavku za tem besedilom pa se besedi »vsebuje le« nadomestita z besedama
»vsebujejo večinoma«.
V 2.2.1.4 se besedi »detonacijsko varjenje« nadomestita z besedama »eksplozijsko varjenje«, besedi »vodni
žele« pa se nadomestita z besedama »vodna želatina«.
V 2.2.1.4 se za besedama »DETONATORJI, ELEKTRIČNI« dodata besedi », za razstreljevanje«.
V 2.2.1.4 se za pomenom imena »DETONATORJI, ELEKTRIČNI, za razstreljevanje« (dosedanji
DETONATORJI, ELEKTRIČNI) doda nov pomen imena, ki se glasi:
»DETONATORJI, ELEKTRONSKI, programljivi, za razstreljevanje: UN št. 0511, 0512, 0513,
detonatorji z izboljšanimi lastnostmi varnosti in varovanja, ki omogočajo, da elektronski sestavni deli pošljejo
signal vžiga s potrjenimi ukazi in varno komunikacijo. Detonatorjev te vrste ni mogoče sprožiti na drug
način.«.
V 2.2.2.1.5 se v zadnji povedi pred besedo »druge« doda beseda »nobene«.
V 2.2.2.1.5 se besedilo »To so plini, ki z dovajanjem kisika bolj na splošno kot zrak povzročajo ali pospešujejo
gorenje drugih snovi.« nadomesti z besedilom »Plini, ki lahko, običajno z zagotavljanjem kisika, povzročijo
vžig ali pospešijo gorenje drugih snovi bolj kakor zrak.«, besedilo »ISO 10156:2010« se nadomesti z
besedilom »ISO 10156:2017« (dvakrat), beseda »izvore« pa se nadomesti z besedo »izvora«.
V 2.2.2.1.6 (f) se besedilo »TC TO, TFC TOC« nadomesti z besedilom »TC, TO, TFC ali TOC«
V 2.2.2.3 se v tabeli »Utekočinjeni plini« pri UN št. 1010 črta opomba in spremenita ime in opis tako, da se
glasita:
»BUTADIENI, STABILIZIRANI, ali ZMES BUTADIENOV IN OGLJIKOVODIKOV, STABILIZIRANA, ki
vsebuje več kakor 40 % butadienov«.
V 2.2.2.3 se v tabeli »Drugi predmeti, ki vsebujejo plin pod tlakom« za UN št. 3150 vstavi nov vpis, ki se
glasi:
»3358 HLADILNI STROJI z vnetljivim, nestrupenim, utekočinjenim plinom«.
V 2.2.3.1.4 se beseda »masi« nadomesti z besedo »snovi« (trikrat).
V 2.2.41.1.4 se besedilo »podrazdelka 33.2.1, iz III. dela Priročnika preizkusov in meril« nadomesti z
besedilom »podrazdelka 33.2, III. dela Priročnika preizkusov in meril«, besedilo »Priročnika preizkusov in
meril, III. del, podrazdelek 33.2.1« pa se nadomesti z besedilom »podrazdelka 33.2, III. dela Priročnika
preizkusov in meril«.
V 2.2.41.1.5, 2.2.41.1.6 in 2.2.41.1.8 se besedilo »Priročnika preizkusov in meril, III. del, podrazdelek 33.2.1«
nadomesti z besedilom »podrazdelka 33.2, III. dela Priročnika preizkusov in meril«.
V 2.2.41.1.10 se besedi »aromatski sulfohidrazidi« nadomestita z besedama »aromatski sulfonilhidrazidi«.
V 2.2.41.1.14 se beseda »Aktivatorji« nadomesti z besedilom »Sredstva za aktiviranje«, beseda »aktivatorja«
pa se nadomesti z besedilom »sredstva za aktiviranje«.
V 2.2.41.1.17 se naslov spremeni tako, da se glasi »Zahteve za nadzor temperature«.
V 2.2.42.1.4 se besedilo »Priročnika preizkusov in meril, III. del, razdelek 33.3« nadomesti z besedilom
»podrazdelka 33.4, III. dela Priročnika preizkusov in meril« (dvakrat).
V 2.2.42.1.5, 2.2.42.1.7 in 2.2.42.1.8 se besedilo »Priročnika preizkusov in meril, III. del, razdelek 33.3«
nadomesti z besedilom »podrazdelka 33.4, III. dela Priročnika preizkusov in meril«.
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V 2.2.42.3 se v opombi a pod črto črtata besedi »ali prašek«.
V 2.2.43.1.4, 2.2.43.1.5, 2.2.43.1.7 in 2.2.43.1.8 se besedilo »Priročnika preizkusov in meril, III. del, razdelek
33.4« nadomesti z besedilom »podrazdelka 33.5, III. dela Priročnika preizkusov in meril«.
V 2.2.43.3 se v opombi a pod črto črtata besedi »prašek in«.
V 2.2.51.1.9 in 2.2.51.1.10 (c) se beseda »dušikova« nadomesti z besedo »dušikove«.
V 2.2.52.4 se v tabeli pri »(Di-(4-terc-BUTILCIKLOHEKSIL) PEROKSIDKARBONAT«, pri koncentraciji »≤
42 kot pasta«, v stolpcu »Metoda pakiranja« navedba »OP7« nadomesti z navedbo »OP8«, v stolpcu »UN
št. (skupinska oznaka)« pa se številka »3116« nadomesti s številko »3118«.
V 2.2.62.1.1 se v tretji povedi črta beseda »rikecije,«.
V 2.2.62.1.3 se pomen izraza »Medicinski ali klinični odpadki« spremeni tako, da se glasi:
»"Medicinski ali klinični odpadki" so odpadki, ki nastajajo pri veterinarskem zdravljenju živali, medicinskem
zdravljenju ljudi ali bioloških raziskavah.«.
V 2.2.62.1.4 se besedilo »ali 3373« nadomesti z besedilom », 3373 ali 3549«.
V 2.2.62.1.4.1 se v opombi 3 črtata besedi », mikoplazme, rikecije«.
V 2.2.62.1.5.3 se beseda »rizika« nadomesti z besedo »tveganja«.
V 2.2.62.1.5.9 (a) se besedilo »UN št. 3291« nadomesti z besedilom »UN št. 3291 in 3549«.
2.2.62.1.11.1 se spremeni tako, da se glasi:
»2.2.62.1.11.1 Medicinski ali klinični odpadki, ki vsebujejo:
(a)

kužne snovi kategorije A se uvrstijo v ustrezno UN št. 2814, 2900 ali 3549. Trdni
medicinski odpadki, ki vsebujejo kužne snovi kategorije A, nastale pri zdravljenju ljudi ali
veterinarskem zdravljenju živali, se smejo uvrstiti v UN št. 3549. UN št. 3549 se ne sme
uporabljati za odpadke iz bioloških raziskav ali za tekoče odpadke,

(b)

kužne snovi kategorije B se uvrstijo v UN št. 3291.

OPOMBA 1: Uradno ime blaga za UN št. 3549 je "MEDICINSKI ODPADEK, KATEGORIJA A,
NEVAREN ZA LJUDI, trden" ali "MEDICINSKI ODPADEK, KATEGORIJA A, NEVAREN samo
ZA ŽIVALI, trden".«.
Besedilo dosedanje opombe postane opomba 2.
2.2.62.1.11.4 se spremeni tako, da se glasi:
»2.2.62.1.11.4
(Črtano)«.
V 2.2.62.3 se na seznamu skupinskih oznak pri I3 za UN št. 3291 dodata nova vpisa, ki se glasita:
»3549 MEDICINSKI ODPADEK, KATEGORIJA A, NEVAREN ZA LJUDI, trden ali
3549 MEDICINSKI ODPADEK, KATEGORIJA A, NEVAREN samo ZA ŽIVALI, trden«.
V 2.2.7.2.1.1 se v tabeli pri UN št. 2913 v stolpcu »Uradno ime blaga in opis« besedilo »SCO-I ali SCO-II«
nadomesti z besedilom »SCO-I, SCO-II ali SCO-III«.
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V 2.2.7.2.2.1 se v tabeli na ustrezno mesto po abecednem redu dodajo novi vpisi, ki se glasijo:
»
Ba-135m
2 × 101
6 × 10–1
1 × 102
1 × 106
Ge-69

1 × 100

1 × 100

1 × 101

1 × 106

Ir-193m

4 × 100
6 × 10–1

1 × 104
1 × 101

1 × 107

Ni-57

4 × 101
6 × 10–1

1 × 106

Sr-83

1 × 100

1 × 100

1 × 101

1 × 106

10–1

10–1

101

1 × 106

1 × 103

1 × 106

Tb-149

8×

Tb-161

3 × 101

8×

7 × 10-1

1×

«.
V 2.2.7.2.2.1 se v opombi (b) pod tabelo za besedo »ravnovesju« doda besedilo »(upošteva se samo
aktivnost izvornega nuklida)«, za »Th-naraven« in »U-naraven« se doda sklic na opombo pod črto št. 5 in
doda nova opomba pod črto, ki se glasi:
V primeru Th-naraven je izvorni nuklid Th-232, v primeru U-naraven je izvorni nuklid U-238.«.
»5
V 2.2.7.2.2.1 se v opombi (c) pod tabelo besedi »ravni sevanja« nadomestita z besedama »hitrosti doze«.
V 2.2.7.2.2.2 (a) se besedilo »Mednarodnih temeljnih varnostnih standardih za varovanje pred ionizirajočim
sevanjem in za varnost virov radioaktivnega sevanja, Varnostna zbirka št. 115, IAEA, Dunaj (1996)«
nadomesti z besedilom »dokumentu "Varstvo pred sevanji in varnost virov sevanja: Mednarodni temeljni
varnostni standardi", Zbirka varnostnih standardov IAEA, št. GSR del 3, IAEA, Dunaj (2014)«.
V 2.2.7.2.2.2 (b) se besedilo »Mednarodnih temeljnih varnostnih standardih za varovanje pred ionizirajočim
sevanjem in za varnost virov radioaktivnega sevanja, Varnostna zbirka št. 115, IAEA, Dunaj (1996)«
nadomesti z besedilom »GSR del 3«.
V 2.2.7.2.2.3 se besedi »hčerinski radionuklidi« nadomestita z besedo »potomci«, besedi »hčerinski
radionuklid« pa se nadomestita z besedo »potomec« (dvakrat).
V 2.2.7.2.3.1.2 (c) se črta besedilo », ki ustrezajo zahtevam iz 2.2.7.2.3.1.3,«, črta se pododstavek (ii),
dosedanji pododstavek (iii) pa postane pododstavek (ii).
2.2.7.2.3.1.3 se spremeni tako, da se glasi:
»2.2.7.2.3.1.3
(Črtano)«.
V 2.2.7.2.3.2 se v uvodni povedi pred (a) besedi »dve skupini« nadomestita z besedama »tri skupine«.
V 2.2.7.2.3.2 se doda nov pododstavek (c), ki se glasi:
»(c) SCO-III: velik trden predmet, ki ga zaradi njegove velikosti ni mogoče prevažati v vrsti tovorka,
opisanem v ADR, in katerega:
(i)
vse odprtine so tesno zaprte, da se prepreči izpust radioaktivne snovi pod pogoji, določenimi v
4.1.9.2.4 (e),
(ii)

notranjost je čim bolj suha,

(iii)

nevezana kontaminacija na zunanji površini ne presega mejnih vrednosti iz 4.1.9.1.2 in

(iv)

povprečna vrednost nevezane kontaminacije in vezane kontaminacije na 300 cm2 na
nedostopni površini ne presega 8 × 105 Bq/cm2 za beta in gama sevalce ter alfa sevalce nizke
strupenosti ali 8 × 104 Bq/cm2 za vse druge alfa sevalce.«.

V 2.2.7.2.3.3.4 se beseda »ekstrakcijo« nadomesti z besedo »luženje«.
V 2.2.7.2.3.3.5 (b) se za besedilom »1,4 kg« beseda »iz« nadomesti z besedama »z višine«.
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V 2.2.7.2.3.3.5 (c) se za besedilom »1,4 kg z« doda beseda »višine«.
V 2.2.7.2.3.3.7 in 2.2.7.2.3.3.8 se beseda »izpiranje« nadomesti z besedo »luženje«.
V 2.2.7.2.3.3.7 (b) in (e) se besedilo »z vzorcem se segreje« nadomesti z besedilom »in vzorec se potem
segrejeta«.
V 2.2.7.2.3.3.8 se beseda »izpiranja« nadomesti z besedo »luženja«.
V 2.2.7.2.3.3.8 (a) (ii) se besedilo »z vzorcem se segreje« nadomestita z besedilom »in vzorec se potem
segrejeta«.
V 2.2.7.2.3.4.1 (a) se besedilo »stopnja radioaktivnega sevanja« nadomesti z besedama »hitrost doze«.
V 2.2.7.2.3.5 (e) se beseda »omejitvami« nadomesti z besedo »zahtevami«.
V 2.2.7.2.4.1.2 se besedilo »nivo radioaktivnega sevanja« nadomesti z besedama »hitrost doze«.
V 2.2.7.2.4.1.3 se v odstavku (a) besedilo »nivo radioaktivnega sevanja« nadomesti z besedama »hitrost
doze«, na koncu odstavka (c) se beseda »in« nadomesti z vejico, na koncu odstavka (d) se pika nadomesti
z vejico, dodata se nova odstavka (e) in (f), ki se glasita:
»(e) (rezervirano),
(f)

tovorek vsebuje cepljivo snov, se uporablja ena od določb iz 2.2.7.2.3.5 (a) do (f).«.

V 2.2.7.2.4.1.4 se na koncu odstavka (a) beseda »in« nadomesti z vejico, na koncu odstavka (b) (ii) se pika
nadomesti z besedo », in«, doda se nov odstavek (c), ki se glasi:
»(c) če tovorek vsebuje cepljivo snov, se uporablja ena od določb iz 2.2.7.2.3.5 (a) do (f).«.
V 2.2.7.2.4.1.7 se na koncu odstavka (d) pika nadomesti z besedo », in«, doda se nov pododstavek (e), ki
se glasi:
»(e) če tovorek vsebuje cepljivo snov, se uporablja ena od določb 2.2.7.2.3.5 (a) do (f) ali ena od določb
za izjeme iz 2.2.7.1.3.«.
V 2.2.8.1.5.2 se v drugi povedi beseda »določitev« nadomesti z besedo »razvrstitev«, besedilo »smernicami
OECD za preizkušanje 4045 ali 4356« pa z besedilom »smernicami OECD za preizkušanje6, 7, 8, 9«, v tretji
povedi se besedilo »smernicami OECD za preizkušanje 4307 ali 4318" nadomesti z besedilom »smernicami
OECD za preizkušanje6, 7, 8, 9«, za dosedanjim besedilom se doda nova poved, ki se glasi: »Če rezultati
preizkusov in vitro kažejo, da je snov ali zmes jedka in ni uvrščena v embalažno skupino I, vendar preizkusna
metoda ne omogoča razlikovanja med embalažnima skupinama II in III, velja, da spada v embalažno skupino
II.«.
Obstoječi opombi pod črto št. 5 in 6 se preštevilčita in postaneta opombi pod črto št. 6 in 7.
Opomba pod črto št. 7 se preštevilči in postane opomba pod črto št. 9. V preštevilčeni opombi pod črto št. 9
(dosedanja opomba pod črto št. 7) se beseda »preskus« nadomesti z besedama »preizkusna metoda«.
Opomba pod črto št. 8 se spremeni tako, da se glasi:
Smernice OECD za preizkušanje kemikalij št. 431 "Jedkost za kožo in vitro: preizkusna metoda z
»8
rekonstruirano človeško pokožnico (RHE)", 2016.«.
V 2.2.8.1.6.3.3 se za dosedanjim besedilom doda nova poved, ki se glasi: »Za to računsko metodo se
uporabljajo splošne mejne koncentracije v tistih primerih, v katerih se v prvem koraku za oceno snovi
embalažne skupine I uporabi 1 % in se za druge ustrezne korake uporabi 5 %.«.
V 2.2.8.1.6.3.4 se črta zadnja poved.
V 2.2.9 se opombe pod črto št. od 9 do 15 preštevilčijo in postanejo opombe pod črto št. od 10 do 16.
V 2.2.9.1.10.2.3 se beseda »ribo« nadomesti z besedo »ribami«.
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V 2.2.9.1.10.2.6 se besedi »Degradacija okolja« nadomestita z besedilom »Degradacija v okolju«, beseda
»degradibilnosti« pa se nadomesti z besedo »razgradljivosti«.
V 2.2.9.1.10.6 se besedilo »ki niso drugače razvrščene po določbah ADR« nadomesti z besedilom »ki ne
izpolnjujejo meril za uvrstitev v noben drug razred ali drugo snov v razredu 9«.
V 2.2.9.1.14 se v opombi pod črto št. 16 (dosedanja opomba pod črto št. 15) črta besedilo »ki se uporablja
kot hladilno sredstvo,«.
V 2.2.9.3 se pri M11 za besedilom »3359 ZAPLINJENA TOVORNA PREVOZNA ENOTA« doda nov vpis, ki
se glasi »3363 NEVARNO BLAGO V PREDMETIH ali«.
Poglavje 2.3
V 2.3.2 se za besedo »zmesi« doda besedilo »razreda 1 in«.
2.3.2.1 se spremeni tako, da se glasi:
»2.3.2.1
Za določitev meril nitroceluloze se opravi preizkus Bergmann-Junk ali preizkus z metil vijoličnim
papirjem iz Priročnika preizkusov in meril, dodatek 10 (glej poglavje 3.3, posebni določbi 393 in
394). Če obstaja sum, da je temperatura vžiga celuloze bistveno višja od 132 °C pri preizkusu
Bergmann-Junk ali višja od 134,5 °C pri preizkusu z metil vijoličnim papirjem, je treba pred tema
preizkusoma opraviti preizkus temperature vžiga iz 2.3.2.5. Če je temperatura vžiga zmesi
nitroceluloze višja od 180 °C ali temperatura vžiga plastificirane nitroceluloze višja od 170 °C,
se preizkus Bergmann-Junk ali preizkus z metil vijoličnim papirjem lahko varno opravi.«.
Odstavki 2.3.2.2, 2.3.2.3, 2.3.2.4 in 2.3.2.5 se črtajo.
Odstavek 2.3.2.6 se preštevilči in postane odstavek 2.3.2.2.
V 2.3.2.2 (dosedanji 2.3.2.6) se besedilo »2.3.2.9 in 2.3.2.10« nadomesti s številko »2.3.2.5«.
Odstavek 2.3.2.7 se preštevilči in postane odstavek 2.3.2.3.
V 2.3.2.3 (dosedanji 2.3.2.7) se besedilo »Pred sušenjem iz 2.3.2.6 je treba snovi iz 2.3.2.2« nadomesti z
besedilom »Pred sušenjem, kakor je predpisano v 2.3.2.2, je treba plastificirano nitrocelulozo«.
Odstavek 2.3.2.8 se preštevilči in postane odstavek 2.3.2.4.
V 2.3.2.4 (dosedanji 2.3.2.8) se besedilo »iz 2.3.2.1 je treba prej sušiti, kakor je opisano v 2.3.2.7« se
nadomesti z besedilom »je treba prej sušiti, kakor je opisano v 2.3.2.3«.
Odstavek 2.3.2.9 se črta.
Odstavek 2.3.2.10 se preštevilči in postane odstavek 2.3.2.5.
V 2.3.2.5 (dosedanji 2.3.2.10) se črta »in 2.3.2.2«.
V 2.3.2.5 (c) (dosedanji 2.3.2.10 (c)) se besedilo »zgori z vzbuhom ali z eksplozijo« nadomesti z besedilom
»počasi gori ali detonira«.
V 2.3.3.1.3 se besedilo »snovi, ki se razkrojijo same (znane tudi kot »energetiki«),« nadomesti z besedilom
»samoreaktivne snovi (znane tudi kot »energetiki«)«.
V 2.3.3.1.4 se besedilo »pri metodi neuravnoteženosti« nadomesti z besedilom »z neravnovesno metodo«,
besedi »metodo uravnoteženosti« pa z besedama »ravnovesno metodo«.
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V 2.3.3.2 se v opombi pod črto št. 1 črta besedilo »in št. 143 z dne 3. 6. 2008, str. 55«.
2.3.4 se spremeni tako, da se glasi:
»2.3.4
Preizkus za določanje tekočnosti
Za določitev tekočnosti tekočih, viskoznih ali pastoznih snovi in zmesi se uporablja naslednja
preizkusna metoda.«.
V 2.3.4.1 se beseda »vrtinami« nadomesti z besedo »izvrtinami«.
Poglavje 3.1
Doda se nov odstavek 3.1.2.8.1.4, ki se glasi:
»3.1.2.8.1.4 Samo za UN. št. 3077 in 3082 je tehnično ime lahko ime, navedeno z velikimi tiskanimi črkami
v koloni (2) tabele A v poglavju 3.2, če to ime ne vključuje "N.D.N." in ni navedena posebna
določba 274. Uporabi se ime, ki najbolj ustrezno opiše snov ali zmes, na primer:
UN 3082 OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N. (BARVA),
UN 3082 OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N. (PARFUMERIJSKI IZDELKI).«.
Poglavje 3.2
Tabela A
Pri UN št. 0005, 0007, 0012, 0014, 0033, 0037, 0136, 0167, 0180, 0238, 0240, 0242, 0279, 0291, 0294,
0295, 0324, 0326, 0327, 0330, 0338, 0339, 0348, 0369, 0371, 0413, 0414, 0417, 0426, 0427, 0453, 0457,
0458, 0459 in 0460 se v stolpcu (8) za besedilom »P130« doda besedilo »LP101«.
Pri UN št. 0075 se v stolpcu (2) beseda »nahlapljivega« nadomesti z besedo »nehlapnega«.
Pri UN št. 0340, 0341, 0342 in 0343 se v stolpcu (6) doda številka »393«.
Pri UN št. 0486 se v stolpcu (2) besedilo »Z IZREDNO NEOBČUTLJIVIM RAZSTRELIVOM« nadomesti z
besedilom »EKSPLOZIVNI, IZREDNO NEOBČUTLJIVI«.
Pri UN št. 1002, 1006, 1013, 1046, 1056, 1058, 1065, 1066, 1080, 1952, 1956, 2036, 3070, 3163, 3297,
3298 in 3299 se v stolpcu (6) črta številka »660« in doda številka »392«.
Pri UN št. 1010 se v stolpcu (2) besedilo spremeni tako, da se glasi »BUTADIENI, STABILIZIRANI, ali ZMES
BUTADIENOV IN OGLJIKOVODIKOV, STABILIZIRANA, ki vsebuje več kakor 40 % butadienov«.
Pri UN št. 1396 (dvakrat) in 1398 se v stolpcu (2) beseda »NAPREVLEČEN« nadomesti z besedo
»NEPREVLEČEN«.
Pri UN št. 2037 se pri vseh vpisih v stolpcu (6) doda številka »327«, v stolpcu (8) se doda besedilo »LP200«,
v stolpcu (9a) se za besedilom »PP17« doda besedilo »PP96«, za besedilom »RR6« pa besedilo »L2« (v
vrstici, kjer je v stolpcu (8) besedilo »LP200«).
Pri UN št. 2211 in 3314 se v stolpcu (6) doda številka »675«.
Pri UN št. 2383 se v stolpcu (6) črta številka »386«, v stolpcu (16) se črta besedilo »V8«, v stolpcu (19) pa
»S4«.
Pri UN št. 2522 se v stolpcu (2) za dosedanjim besedilom doda beseda », STABILIZIRAN«, v stolpcu (6) se
doda številka »386«, v stolpcu (16) se doda besedilo »V8«, v stolpcu (19) pa »S4«.
Pri UN št. 2555, 2556, 2557 in 3380 se v stolpcu (6) doda številka »394«.
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Pri UN št. 2556 in 2557 se v stolpcu (2) beseda »masi« nadomesti z besedo »snovi«.
Pri UN št. 2683 se v stolpcu (20) številka »86« nadomesti s številko »836«.
Pri UN št. 2794, 2795, 2800 in 3028 se v stolpcu (8) črta besedilo »P801a«.
Pri UN št. 2800 se v stolpcu (8) doda besedilo »P801«.
Pri UN št. 2913 se v stolpcu (2) besedilo »(SCO-I ali SCO-II)« nadomesti z besedilom »(SCO-I, SCO-II ali
SCO-III)«.
Pri UN št. 3091 in 3481 se v stolpcu (6) doda številka »390«.
Pri UN št. 3164 se v stolpcu (9a) doda besedilo »PP32«.
Pri UN št. 3291 se pri obeh vpisih v stolpcu (4) črta navedba »II«.
Pri UN št. 3480 in 3481 se v stolpcu (8) črta besedilo »P904«.
Pri UN št. 3326 se v stolpcu (2) besedilo »(SCO I ali SCO II)« nadomesti z besedilom »(SCO-I ali SCO-II)«.
Pri UN št. 3363 se v stolpcu (2) pred dosedanjim besedilom doda besedilo »NEVARNO BLAGO V
PREDMETIH ali«
Pri UN št. 3500 se v stolpcu (9a) doda besedilo »PP97«.
Pri UN št. 3537 do 3548 se v stolpcu (6) črta številka »667«.
Na ustrezno mesto po naraščajočih UN številkah se dodajo novi vpisi:
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Poglavje 3.3
V 3.3.1 se:
–
v posebni določbi 127 beseda »podobne« nadomesti z besedo »enake«,
–
v posebni določbi 163 beseda »masi« nadomesti z besedo »snovi«,
–
v posebni določbi 172 besedilo »radioaktivna snov predstavlja« nadomesti z besedilom »ima radioaktivna
snov«, besedilo »nalepkami za dodatno nevarnost« pa se nadomesti z besedilom »tablami (velikimi
nalepkami) nevarnosti«,
–
v posebni določbi 188 (g) in (h) besedilo »če so baterije« nadomesti z besedilom »če so celice ali baterije«,
–
v posebni določbi 196 beseda »zgori« nadomesti z besedama »počasi gori«,
–
v posebni določbi 207 besedilo »Plastične tlačne zmesi so« nadomesti z besedilom »Tlačna zmes umetne
mase je«,
–
v posebni določbi 216 beseda »zavarjene« nadomesti z besedama »tesno zaprte«,
–
v posebni določbi 225 besedi »eksploziva (goriva)« nadomestita z besedilom »počasi gorečega
(pogonskega) eksploziva«,
–
v posebni določbi 226 beseda »nahlapljivega« nadomesti z besedo »nehlapnega«,
–
v posebni določbi 237 številka »33.2.1« nadomesti s številko »33.2«,
–
v posebni določbi 241 besedi »detonacijske, deflagracijske« nadomestita z besedilom »detonacijske
moči, počasnega gorenja«, navedba »št. 1« se nadomesti z navedbo »N.1«, številka »33.2.1.4« pa se
nadomesti s številko »33.2.4«,
–
v posebni določbi 244 besedi »aluminijeva žlindra« nadomestita z besedama »aluminijevi posnemki«,
–
v posebni določbi 283 besedilo »preizkus z ognjem« nadomesti z besedama »požarni preizkus«, besedi
»tlak loma« pa se nadomestita z besedama »porušitveni tlak«,
–
v posebni določbi 286 besedilo »drugo tesno zaprto škatlico« nadomesti z besedilom »drug tesno zaprt
paket«,
–
v posebni določbi 293 besedilo »z zavojčkom ali škatlico« nadomesti z besedilom »s škatlico, lističi ali
ovojem«,
–
v posebni določbi 301 v prvi povedi besedilo »za stroje ali naprave« nadomesti z besedilom »za predmete,
kakor so stroji, naprave ali pripomočki«, besedilo »stroja ali naprave« pa se nadomesti z besedo
»predmeta«, v drugi povedi se besedilo »stroje ali naprave« nadomesti z besedo »predmete«, v tretji
povedi se besedilo »Stroji in naprave« nadomesti z besedo »Predmeti«, v četrti povedi se besedilo »strojih
ali napravah« nadomesti z besedo »predmetih«, v peti povedi pa se besedilo »stroj ali naprava«
nadomesti z besedo »predmet«,
–
v posebni določbi 301 črta opomba,
–
v posebni določbi 309 v zadnjem odstavku besedilo »ustrezati zahtevam preizkusa 8 (a), (b) in (c)«
nadomesti z besedilom »ustrezati merilom za uvrstitev kot amonijev nitrat, emulzija, suspenzija ali gel,
vmesni produkt za razstreliva (ANE)«,
–
v posebni določbi 310 črta »in pakirati v skladu z navodilom za pakiranje P908 iz 4.1.4.1 oziroma LP904
iz 4.1.4.3«,
–
v posebni določbi 327 v prvi povedi besedilo »Odpadni aerosoli, odposlani« nadomesti z besedilom
»Odpadni aerosoli in odpadne plinske pločevinke, odposlani«, besedilo »se smejo pod tem vpisom« se
nadomesti z besedilom »uvrščeni v ustrezno UN št. 1950 ali 2037, se smejo«, za tretjo povedjo se doda
nova poved, ki se glasi: »Odpadne plinske pločevinke, razen tistih, ki puščajo ali so močno poškodovane,
morajo biti pakirane v skladu z navodilom za pakiranje P003 in posebnima določbama PP17 in PP96 ali
navodilom za pakiranje LP200 in posebno določbo L2.«, v zadnji povedi pred opombo se besedilo
»Aerosoli, ki puščajo ali so močno poškodovani, se morajo prevažati v zasilni embalaži« nadomesti z
besedilom »Aerosoli in plinske pločevinke, ki puščajo ali so močno poškodovani, se morajo prevažati v
zasilnih tlačnih posodah ali zasilni embalaži«, v opombi se besedi »odpadnih aerosolov« nadomestita z
besedilom »odpadnih aerosolov in odpadnih plinskih pločevink«, na koncu pa se doda nov odstavek, ki
se glasi:
»Določbe ADR ne veljajo za preluknjane odpadne plinske pločevinke, ki so bile napolnjene z nevnetljivimi,
nestrupenimi plini razreda 2, skupine A ali O.«,
–
v posebnih določbah 334 in 338 beseda »gorilne« nadomesti z besedo »gorivne«,
–
v posebni določbi 334 beseda »sprožilec« nadomesti z besedilom »sredstvo za aktiviranje«,
–
v posebni določbi 337 se beseda »radioaktivni« nadomesti z besedo »radioaktivne« (dvakrat),
–
v posebni določbi 338 besedilo »potopna v vroči vodi« nadomesti z besedilom »v kopeli z vročo vodo«,
–
v posebni določbi 335 besedilo »nepredušno zaprte tovorke« nadomesti z besedilom »tesno zaprte
pakete«, beseda »tovorku« pa se nadomesti z besedo »paketu«,
–
v posebni določbi 339 v vseh primerih v ustreznem sklonu in številu besedi »gorilna celica« nadomestita
z besedama »gorivna celica«, besedilo »mehurčki milne raztopine« se nadomesti z besedama »raztopino
17
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milnice«, beseda »Zažigalni« se nadomesti z besedo »Požarni«, beseda »zažigalni« pa z besedo
»požarni«,
v posebni določbi 355 beseda »vžigalnega« nadomesti z besedama »počasi gorečega«,
v posebni določbi 356 se za besedo »plovila« dodata besedi », stroje, motorje«,
v posebni določbi 360 beseda »pod« nadomesti z besedo »v«, za dosedanjim besedilom pa se doda
nova poved, ki se glasi: »Litijeve baterije, vgrajene v tovorne prevozne enote, ki so namenjene samo za
zagotavljanje zunanje energije enoti, se uvrstijo v UN št. 3536 LITIJEVE BATERIJE, VGRAJENE V
TOVORNO PREVOZNO ENOTO, litijeve ionske baterije ali litijeve kovinske baterije.«,
v posebni določbi 363 (I) druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– za prevoz, ki vključuje prehod skozi predore z omejitvami, mora biti prevozna enota označena z
oranžnimi tablami v skladu s 5.3.2, zanj pa veljajo omejitve za predor v skladu z 8.6.4.«,
v posebnih določbah 363 in 666 beseda »izolacijski« nadomesti z besedo »ločilni«,
v posebni določbi 370 uvodna poved spremeni tako, da se glasi: »Vpis velja samo za amonijev nitrat, ki
izpolnjuje eno od naslednjih meril:«, prva alineja se označi kot »(a)«, na koncu prve alineje se beseda
»in« nadomesti z besedo »ali«, druga alineje se označi kot »(b)«, za dosedanjim besedilom se doda nov
odstavek, ki se glasi:
»Ta vpis se ne sme uporabljati za amonijev nitrat, za katerega obstaja uradno ime blaga v tabeli A v
poglavju 3.2, vključno z amonijevim nitratom v zmesi s kurilnim oljem (ANFO) in za nobenega od
komercialnih skupin amonijevega nitrata.«,
v posebni določbi 371 (1) (c) beseda »sprožilcem« nadomesti z besedilom »sredstvom za aktiviranje«,
v posebni določbi 376 opomba spremeni tako, da se glasi:
»OPOMBA: Baterija se kot poškodovana ali pokvarjena oceni na podlagi varnostnih meril izdelovalca
celice, baterije ali izdelka ali jo kot tako oceni tehnični strokovnjak, ki pozna varnostne lastnosti celice ali
baterije. Ocena med drugim lahko vključuje, ni pa omejena samo na, naslednja merila:
(a)

akutna nevarnost, kakor so plin, ogenj ali uhajanje elektrolita,

(b)

uporaba ali napačna uporaba celice ali baterije,

(c)

znaki fizičnih poškodb, kakor so deformacije ohišja celice ali baterije ali obarvanost ohišja,

(d)

zunanja in notranja zaščita pred kratkim stikom, kakor so ukrepi v zvezi z napetostjo ali izolacijo,

(e)

stanje varnostnih lastnosti celice ali baterije ali

(f)
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

poškodba katerega koli notranjega varnostnega sestavnega dela, kakor je na primer sistem
upravljanja baterije.«,
v posebni določbi 377 črta »in pakirati v skladu z navodilom za pakiranje P908 iz 4.1.4.1 ali LP904 iz
4.1.4.3«,
v posebni določbi 378 beseda »odkrivanja« nadomesti z besedama »za odkrivanje«,
v posebni določbi 379 beseda »preloma« nadomesti z besedo »zloma«,
v posebni določbi 379 (d) (i) besedilo »ISO 11114-1:2012« nadomesti z besedilom »ISO 11114-1:2012 +
A1:2017«,
v posebni določbi 386 v prvi povedi številka »2.2.41.1.17« nadomesti s številko »2.2.41.1.21«,
v posebni določbi 388 na koncu sedmega odstavka doda nova poved, ki se glasi: »Litijeve ionske baterije
ali litijeve kovinske baterije, vgrajene v tovorno prevozno enoto in namenjene za zagotavljanje zunanje
energije enoti, se uvrstijo v UN 3536 LITIJEVE BATERIJE, VGRAJENE V TOVORNO PREVOZNO
ENOTO, litijeve ionske baterije ali litijeve kovinske baterije.«,
v posebni določbi 531 beseda »masi« nadomesti z besedo »snovi«,
v posebni določbi 553 beseda »razpadati« nadomesti z besedama »počasi goreti«,
posebna določba 556 spremeni tako, da se glasi:
»556 (Črtano)«,
v posebni določbi 616 beseda »izločanja« nadomesti z besedo »potenja«,
v posebni določbi 652 (c) (i) beseda »kaljenega« nadomesti z besedo »žarjenega«,
v posebni določbi 653 v prvi alineji besedilo »izdelavo in preizkušanje« nadomesti z besedilom »izdelavo,
preizkušanje in polnjenje«,
v posebni določbi 658 besedilo »EN ISO 9994:2006 + A1:2008« nadomesti z besedilom »EN ISO
9994:2019«,
v posebni določbi 654 besedi »znatno preoblikovani« nadomestita z besedama »močno poškodovani«,
posebna določba 660 spremeni tako, da se glasi:
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»660 (Črtano)«,
v posebni določbi 663 beseda »rutinskega« nadomesti z besedo »rednega«,
v posebni določbi 667 v odstavkih (a), (b) in (b) (ii) besedilo »motor, stroj ali predmet« nadomesti z
besedilom »motor ali stroj«, v odstavku (b) (i) se besedilo »motorji, stroji ali predmeti« nadomesti z
besedilom »motorji ali stroji«, v odstavku (c) pa se besedilo »motorje, stroje ali predmete« nadomesti z
besedilom »motorje ali stroje«,
v posebni določbi 671 za dosedanjim besedilom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Oprema, ki vsebuje samo nevarno blago, ki ni uvrščeno v nobeno embalažno skupino, se uvrsti v
prevozno skupino 2 za izpolnitev prevoznih listin in izjemo, povezano s prevažano količino na prevozno
enoto (glej 1.1.3.6).«,
v posebni določbi 672 besedilo »stroje in naprave« nadomesti z besedilom »predmete, kot so stroji,
naprave in pripomočki«, besedilo »stroj ali naprava zgrajena in zasnovana« pa se nadomesti z besedilom
»predmet zgrajen in zasnovan«,
posebna določba 390 spremeni tako, da se glasi:
»390 Kadar tovorek vsebuje kombinacijo litijevih baterij, vsebovanih v opremi, in litijevih baterij, pakiranih
z opremo, za označevanje tovorka in dokumentacijo veljajo naslednje zahteve:
(a)

tovorek mora biti ustrezno označen z "UN 3091" ali "UN 3481". Če tovorek vsebuje oboje,
litijeve ionske baterije in litijeve kovinske baterije, pakirane z opremo in vsebovane v opremi,
se tovorek označi, kakor je zahtevano za obe vrsti baterij. Vendar pa baterijskih celic v obliki
gumba, vgrajenih v opremo (vključno s ploščami s tiskanim vezjem), ni treba upoštevati,

(b)

v prevozni listini mora biti ustrezna navedba "UN 3091 LITIJEVE KOVINSKE BATERIJE,
PAKIRANE Z OPREMO" ali "UN 3481 LITIJEVE IONSKE BATERIJE, PAKIRANE Z
OPREMO". Če tovorek vsebuje oboje, litijeve ionske baterije in litijeve kovinske baterije,
pakirane z opremo in vsebovane v opremi, se v prevozni listini navede oboje "UN 3091
LITIJEVE KOVINSKE BATERIJE, PAKIRANE Z OPREMO" in "UN 3481 LITIJEVE IONSKE
BATERIJE, PAKIRANE Z OPREMO".«.

V 3.3.1 se besedilo »393-499 (Rezervirano)« nadomesti z besedilom »396-499 (Rezervirano)«.
V 3.3.1 se na ustrezno mesto po naraščajočih številkah dodajo nove posebne določbe, ki se glasijo:
»393 Nitroceluloza mora izpolnjevati merila preizkusa Bergmann-Junk ali preizkusa z metil vijoličnim papirjem
iz Priročnika preizkusov in meril, dodatek 10. Preizkusov vrste 3 (c) ni treba opraviti.
394

Nitroceluloza mora izpolnjevati merila preizkusa Bergmann-Junk ali preizkusa z metil vijoličnim papirjem
iz Priročnika preizkusov in meril, dodatek 10.

395

Ta vpis se uporablja samo za trdne medicinske odpadke kategorije A, ki se prevažajo z namenom
odlaganja.

675

Za tovorke, ki vsebujejo to nevarno blago, je prepovedano skupno nakladanje s snovmi in predmeti
razreda 1, z izjemo 1.4S.«.

Poglavje 3.5
V 3.5.6 se besedilo »tovorni list, letalski tovorni list ali CMR/CIM dokument« nadomesti z besedilom »pomorski
tovorni list, letalski tovorni list ali CMR/CIM tovorni list«.
Poglavje 4.1
V 4.1.1 se v opombi besedilo »(razred 6.2)« nadomesti z besedilom »(razred 6.2, UN št. 2814 in 2900)«,
besedilo »P201 in LP200 za razred 2 ter P620, P621, IBC620 in LP621 za razred 6.2« pa se nadomesti z
besedilom »P201, P207 in LP200 za razred 2 in P620, P621, P622, IBC620, LP621 in LP622 za razred 6.2«.
V 4.1.1.1 se besedilo »ter ročno ali mehansko nakladanje oziroma prelaganje s palet ali ovojne embalaže med
prevozom, med tovornimi prevoznimi enotami in v skladiščih« nadomesti z besedilom », vključno s
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pretovarjanjem med tovornimi prevoznimi enotami ter med tovornimi prevoznimi enotami in skladišči ter pri
odstranjevanju s palete ali ovojne embalaže zaradi poznejšega ročnega ali strojnega prelaganja«.
4.1.1.3 se spremeni tako, da se glasi:
»4.1.1.3
Zasnova vrste
4.1.1.3.1

Če v ADR ni določeno drugače, mora vsaka embalaža, tudi IBC in velika embalaža, razen
notranje embalaže, ustrezati preizkušenemu in odobrenemu vzorcu embalaže po določbah iz
6.1.5, 6.3.5, 6.5.6 ali 6.6.5.

4.1.1.3.2

Embalaža, vključno z vsebniki IBC in veliko embalažo, sme ustrezati eni ali več uspešno
preizkušenim zasnovam vrste in je lahko označena z več kakor eno oznako.«.

V 4.1.1.5 se beseda »kamninasta« nadomesti z besedo »lončena«, za besedo »poškodovati« se dodata
besedi »ali predreti«, beseda »preluknja« pa se nadomesti z besedo »predre«.
V 4.1.1.5.1 se besedilo »ima material notranje embalaže (steklo, umetna masa, kovina) pri udarnih silah in
silah pri zlaganju v višino enako ali večjo trdnost kot prvotno preizkušena embalaža« nadomesti z besedilom
»je material notranje embalaže (na primer steklo, plastika, kovina) enako ali bolj odporen proti udarcem in tlaku
zlaganja v višino kakor material prvotno preizkušene embalaže«, besedilo »je zapiralo podobno oblikovano
(npr. vijačno, vgrajeno ipd.)« pa z besedilom »ima zapiralo podobno obliko (na primer navojno zapiralo,
zamašek)«.
V 4.1.1.8 se v opombi beseda »prometu« nadomesti z besedo »prevozu«.
V 4.1.1.12 se beseda »kamnina« nadomesti z besedo »lončenina«.
V 4.1.1.19.2 se besedilo »premikanje poškodovane ali netesne embalaže« nadomesti z besedilom »odvečno
premikanje poškodovanih ali netesnih tovorkov«, za besedo »embalaža« pa se doda besedilo »ali velika
zasilna embalaža«.
V 4.1.1.21.6 se v tabeli pri UN št. 1790 v stolpcu (2b) besedi »hidrofluorove kisline« nadomestita z besedama
»vodikovega fluorida«.
V 4.1.1.21.6 v tabeli pri UN št. 3291 v stolpcu (4) črta »II«.
V 4.1.2.1 se beseda »naelektritve« nadomesti z besedo »razelektritve«.
V 4.1.3.1 se besedilo »pakiranja po ADR« nadomesti z besedilom »pakiranja po RID in ADR«, besedi »ali
kamnine« pa se nadomestita z besedilom »keramike ali lončenine«.
V 4.1.3.6.1 se besedi »lomni tlak« nadomestita z besedama »porušitveni tlak«.
V 4.1.3.6.7 se besedilo »Pred polnjenjem mora organizacija, ki opravlja polnjenje, ali polnilec opraviti pregled
tlačne posode« nadomesti z besedilom »Pred polnjenjem mora oseba, ki pakira blago, pregledati tlačno
posodo«.
V 4.1.3.8.1 (e) se besedilo »podnožja, v okvire iz letev ali na druge priprave« nadomesti z besedilom »ogrodja,
letvenice ali druge manipulativne naprave«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P001 besedilo »trdne ali upenjene plastike« nadomesti z besedilom
»upenjene ali trdne plastike«, pri posebnem pogoju pakiranja PP93 pa se besedi »embalaža, če« nadomestita
z besedama »embalaže, če«,
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P002 besedilo »trdne ali upenjene plastike (6PH2 ali 6PH1« nadomesti z
besedilom »upenjene ali trdne plastike (6PH1 ali 6PH2«.
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V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P003 beseda »odpiranjem« nadomesti z besedo »praznjenjem«, pri
posebnem pogoju pakiranja PP16 se v opombi 2 besedilo »P801a« nadomesti z besedilom »P801«, pri
posebnem pogoju pakiranja PP32 se besedilo »se lahko prevažata« nadomesti z besedilom »in robustni
predmeti, ki se pošljejo pod UN št. 3164, se lahko prevažajo«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P003 doda nov posebni pogoj pakiranja, ki se glasi:
»PP96
Za UN št. 2037 odpadne plinske pločevinke, ki se prevažajo v skladu s posebno določbo 327 iz
poglavja 3.3, mora imeti embalaža ustrezno odzračevanje, ki preprečuje nastajanje nevarne
atmosfere in ustvarjanje tlaka.«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P005 beseda »poboji« nadomesti z besedo »pogoji«, besedilo »oporno
ogrodje, letvenice ali drugačne manipulativne priprave« pa se nadomesti z besedilom »ogrodje, letvenice ali
druge manipulativne naprave«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P006 beseda »kamnin« nadomesti z besedo »lončenine«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P110(b) besedilo »prostor med ločilnimi deli lahko vsebuje največ eno
embalažo« nadomesti z besedilom »v razdelku, ločenem s predelnimi stenami, je lahko samo ena notranja
embalaža«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P112(b), 114 (b), P140, P143 besedi »papirnate, močne« nadomestita z
besedama »papirnate, natronske«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P113 beseda »močne« nadomesti z besedo »natronske«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P130 pri posebnem pogoju pakiranja PP67 besedilo »podstavke ali
položijo v škatle ali druga primerna sredstva za delo z njimi, za shranjevanje ali izstrelitev« nadomesti z
besedilom »ogrodje ali položijo v letvenice ali druge primerne manipulativne naprave«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P137 beseda »odprtine« nadomesti z besedo »vdolbine«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 (5) (a) in (5) (b) pred navedbo »"o"« doda številka »(10),«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 (5) (b) (i) pred navedbo »"r"« doda številka »(10),«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 (10):
–
beseda »zapiral« nadomesti z besedo »ventilov« (štirikrat),
–
besedi »svoje zapiralo« nadomestita z besedama »svoj ventil« (dvakrat),
–
besedi »Vsako zapiralo« nadomestita z besedama »Vsak ventil«,
–
beseda »spojeno« nadomesti z besedo »spojen«,
–
beseda »opremljena« nadomesti z besedo »opremljene«,
–
besedilo »taljivimi varnostnimi čepi« nadomesti z besedama »taljivo varovalko«,
–
besedi »odprtini zapirala« nadomestita z besedama »odprtini ventila«,
–
besedi »tesnost zapirala« nadomestita z besedama »tesnost ventila«,
–
besedi »imeti zapirala« nadomestita z besedama »imeti ventile«,
–
besedi »njihova zapirala« nadomestita z besedama »njihov pribor«,
–
beseda »nepredušni« nadomesti z besedo »plinotesni« (dvakrat),
–
beseda »armatur« nadomesti z besedo »pribora« (dvakrat),
–
besedi »z armaturami« nadomestita z besedama »s priborom«,
–
besedilo »Zapirala morajo biti brez prevleke, z neperforirano membrano, ali pa takšna, da onemogočajo
puščanje skozi prevleko ali ob njej« nadomesti z besedilom »Vsak ventil mora biti bodisi membranski z
neperforirano membrano bodisi v takšni izvedbi, da preprečuje izgubo snovi skozi tesnilo ali mimo
njega«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 (11) črta vrstica s standardom »ISO 24431:2006«, besedilo »ISO
11372:2011« se nadomesti z besedilom »EN ISO 11372:2011«, besedilo »ISO 13088:2011« se nadomesti z
besedilom »EN ISO 13088:2011« in črta besedilo »OPOMBA: EN različica tega ISO standarda izpolnjuje
zahteve in se prav tako lahko uporablja.« (dvakrat).
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 (12):
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besedilo »zapirala, oblikovana in izdelana« nadomesti z besedilom »ventile, oblikovane in izdelane«,
besedilo »novo zapiralo, razen ročnih zapiral, ki so bila obnovljena ali pregledana« nadomesti z
besedilom »nov ventil, razen ročnih ventilov, ki so bili obnovljeni ali pregledani«,
besedi »proizvajalec zapiral« nadomestita z besedama »proizvajalec ventilov«,
besedilo »EN ISO 14245:2010 ali EN ISO 15995:2010« nadomesti z besedilom »EN ISO 14245:2010,
EN ISO 14245:2019, EN ISO 15995:2010 ali EN ISO 15995:2019«.

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 (13):
–
besedilo »zapirala, oblikovana in izdelana« nadomesti z besedilom »ventile, oblikovane in izdelane«,
–
besedilo »novo zapiralo, razen ročnih zapiral, ki so bila obnovljena ali pregledana« nadomesti z
besedilom »nov ventil, razen ročnih ventilov, ki so bili obnovljeni ali pregledani«,
–
za besedo »blaženje« doda beseda »udarcev«,
–
besedilo »EN ISO 11114-1:2012 in EN 11114-2:2013« nadomesti z besedilom »EN ISO 11114-1:2012
+ A1:2017 in EN ISO 11114-2:2013«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 v tabeli (2) v stolpcu »LC50 ml/m3«:
–
pri št. UN št. 1859 številka »450« nadomesti s številko »922«,
–
pri št. UN št. 2188 številka »20« nadomesti s številko »178«.
–
pri št. UN št. 2202 številka »2« nadomesti s številko »51«.
–
pri št. UN št. 2534 številka »600« nadomesti s številko »2810«.
–
pri št. UN št. 2676 številka »20« nadomesti s številko »178«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P205 beseda »vzdrževalnim« nadomesti z besedo »obratovalnim«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P206 besedi »s pršenjem« nadomestita z besedo »pršila«, besedilo
»Posebni pogoj pakiranja« se nadomesti z besedilom »Posebna pogoja pakiranja«, v zadnji vrstici pa se za
dosedanjim besedilom doda nov posebni pogoj pakiranja, ki se glasi:
»PP97
Za sredstva za gašenje požarov, uvrščenih v UN št. 3500, obdobje med rednima pregledoma ne
sme biti daljše od 10 let. Prevažati se smejo v velikih jeklenkah z največjo prostornino 450 litrov
v skladu z veljavnimi zahtevami poglavja 6.2.«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P207 besedilo »da se aerosoli med običajnimi prevoznimi pogoji ne morejo
pretirano premikati ali nenamerno prazniti« nadomesti z besedilom »da se prepreči odvečno premikanje ali
nenamerno praznjenje aerosolov med običajnimi prevoznimi pogoji«, pri posebnem pogoju pakiranja PP87 pa
se besedilo »vnetljive zmesi z zrakom« nadomesti z besedama »nevarne atmosfere«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P208 beseda »nepredušni« nadomesti z besedo »plinotesni«, beseda
»nepredušnimi« pa se nadomesti z besedo »plinotesnimi«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P301 (1) in (2) v zadnji povedi pred besedo »posodo« doda beseda
»primarno«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P400 (2) in (3) v prvi povedi črtata besedi »z navojem« in doda nova druga
poved, ki se glasi: »Notranja embalaža mora imeti zapirala z navojem ali zapirala, ki so posebej fizično
varovana tako, da preprečujejo odprtje embalaže zaradi udarcev ali tresljajev med prevozom.«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P404 (1) pod »notranja embalaža« v prvem odstavku črta besedilo »in
imeti zapirala z navojem«, v drugem odstavku se črtata besedi »z navojem« ter doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»Notranja embalaža mora imeti zapirala z navojem ali zapirala, ki so posebej fizično varovana tako, da
preprečujejo odprtje embalaže zaradi udarcev ali tresljajev med prevozom.«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P404 (2) za navedbo »1B1,« doda navedba »1B2,«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P408 beseda »zabojih iz desk« nadomesti z besedo »letvenicah«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P410 opomba d spremeni tako, da se glasi:
Za snovi embalažne skupine II se sme ta embalaža uporabljati samo, če se snovi prevažajo v zaprtih
»d
vozilih ali zabojnikih.«.
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V 4.1.4.1 se v navodilih za pakiranje P501, P502, P504 in P505 besedilo »trdne ali upenjene plastike«
nadomesti z besedilom »upenjene ali trdne plastike«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P502 in P504 besedilo »6PD1 ali 6PG1« nadomesti z besedilom »6PG1
ali 6PD1«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P520 besedilo »kamnin kot notranja embalaža« nadomesti z besedilom
»lončenine kot notranje embalaže«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P600 beseda »sprožitev« nadomesti z besedo »praznjenje«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P601 (3) (a), 602 (3) (a) besedi »hidravličnega tlaka« nadomesti z
besedilom »s hidravličnim tlakom«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P601 (4) in 602 (4) besedilo »koničast in z navojnim spojem« nadomesti
z besedilom »s koničnim navojem«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P601 (4) (b) in 602 (4) (b) besedilo »brez ovoja in z neperforirano
membrano, razen ventilov za jedke snovi, pri katerih ima lahko zapiralo ovoj, tesnost« nadomesti z besedilom
»bodisi membranski z neperforirano membrano, razen ventilov za jedke snovi, pri katerih ima lahko membrano,
plinotesnost«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P601 (4) (d) in 602 (4) (d) besedilo »ventili, čepi, zapirala iztokov, mazila
in tesnila morajo biti združljivi med seboj in z vsebino posode« nadomesti z besedilom »ventilov, čepov,
pokrovov izvodov, tesnilnih mas in tesnil morajo biti združljivi med seboj in z vsebino«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P620 besedi »toplotni pečat« nadomestita z besedama »toplotno
tesnjenje«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P620 in P650 v zadnji povedi beseda »drugo« nadomesti z besedo
»alternativno«.
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P622

Navodilo velja za odpadek z UN št. 3549, ki se prevaža z namenom odlaganja.
Uporabljajo se lahko naslednje vrste embalaže, če so izpolnjene splošne določbe iz 4.1.1 in 4.1.3:
Notranja embalaža

Vmesna embalaža

Zunanja embalaža

kovinska
plastična

kovinska
plastična

zaboji
jekleni (4A)
aluminijasti (4B)
iz drugih kovin (4N)
iz vezanega lesa (4D)
iz plošč iz stisnjenih vlaken (4G)
iz trdne plastike (4H2)
sodi
jekleni (1A2)
aluminijasti (1B2)
iz drugih kovin (1N2)
iz vezanega lesa (1D)
iz stisnjenih vlaken (1G)
plastični (1H2)
ročke
jeklene (3A2)
aluminijaste (3B2)
plastične (3H2)

Zunanja embalaža mora ustrezati zahtevam za embalažno skupino I za trdne snovi.
Dodatne zahteve:
1. Lomljivi predmeti morajo biti nameščeni v togo notranjo embalažo ali togo vmesno embalažo.
2. Notranja embalaža, ki vsebuje ostre predmete, kakor so razbito steklo ali igle, mora biti toga in odporna
proti predrtju.
3. Notranja embalaža, vmesna embalaža in zunanja embalaža morajo zadržati tekočino. Zunanja
embalaža, ki po zasnovi ne more zadržati tekočine, mora imeti oblogo ali biti prirejena tako, da zadrži
tekočino.
4. Notranja embalaža in/ali vmesna embalaža sta lahko prožni. Če se uporablja prožna embalaža, mora
zdržati preizkus odpornosti proti udarcu najmanj 165 g po standardu ISO 7765-1:1988 "Plastična folija
in prekrivalo – Ugotavljanje odpornosti proti udarcem z metodo prostega pada puščice – Del 1:
Stopničaste metode" in preizkus odpornosti proti raztrganju najmanj 480 g po obeh, vzporedni in
navpični površini glede na dolžino vreče po standardu ISO 6383-2:1983 "Plastika – Folija in prekrivala –
Ugotavljanje odpornosti proti raztrganju – Del 2: Elmendorfova metoda". Največja dovoljena neto masa
posamezne notranje prožne embalaže je 30 kg.
5. Posamezna prožna vmesna embalaža lahko vsebuje samo eno notranjo embalažo.
6. Notranja embalaža, ki vsebuje majhno količino proste tekočine, sme biti vsebovana v vmesni embalaži
pod pogojem, da vsebuje dovolj vpojnega ali strjevalnega materiala v notranji ali vmesni embalaži, da
vpije ali strdi vso prisotno tekočino. Uporabiti je treba ustrezen vpojni material, odporen proti
temperaturam in tresljajem, ki nastajajo med običajnimi prevoznimi pogoji.
7. Vmesna embalaža mora biti varno pritrjena v zunanjo embalažo, za kar se uporabi ustrezni blažilni in/ali
vpojni material.
«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P650 (1) besedilo »med razlaganjem s palet ali iz ovojne embalaže ter
naknadnem ročnem ali strojnem prelaganju« nadomesti z besedilom »pri odstranjevanju s palete ali iz ovojne
embalaže zaradi poznejšega ročnega ali strojnega prelaganja«.
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V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P800 beseda »obstojna« nadomesti z besedo »odporna«.
V 4.1.4.1 se navodilo za pakiranje P801 spremeni tako, da se glasi:
»
P801
NAVODILO ZA PAKIRANJE
P801
Navodilo velja za UN št. 2794, 2795 in 3028 in rabljene baterije z UN št. 2800.
Uporabljajo se lahko naslednje vrste embalaže, če so izpolnjene določbe iz 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 in
4.1.3:
(1) Toga zunanja embalaža, letvenice iz desk ali palete.
Poleg tega morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
(a)

zložene vrste baterij morajo biti ločene s plastjo električno neprevodnega materiala,

(b)

poli baterij ne smejo biti nikoli obremenjeni s težo tovora nad njimi,

(c)

baterije morajo biti zložene in zavarovane tako, da se ne morejo nenamerno premikati,

(d)

baterije ne smejo puščati med običajnimi prevoznimi pogoji ali pa je treba ukreniti vse
potrebno, da se prepreči morebitno sproščanje elektrolita iz tovorka (na primer posamezno
pakirane baterije ali druge enako učinkovite metode),

(e)

baterije morajo biti zavarovane pred kratkim stikom.

(2) Za prevoz rabljenih baterij se smejo uporabljati tudi posode iz nerjavnega jekla ali plastike.
Poleg tega morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
(a)

posode morajo biti odporne proti elektrolitu, ki je v baterijah,

(b)

posode smejo biti napolnjene le do višine zgornjega roba stranic,

(c)

zunanja stran posod mora biti brez ostankov elektrolita, ki je v baterijah,

(d)

med običajnimi prevoznimi pogoji elektrolit ne sme iztekati iz posod,

(e)

z ustreznimi ukrepi je treba zagotoviti, da vsebina ne more iz napolnjenih posod,

(f)

z ustreznimi ukrepi je treba preprečiti kratke stike (na primer baterije so izpraznjene, zaščita
posameznih polov baterij itd.),

(g)

posode morajo biti:
(i)

pokrite ali

(ii)

prevažane v zaprtih ali pokritih vozilih ali zabojnikih.

«.
V 4.1.4.1 se navodilo za pakiranje spremeni tako, da se glasi:
»
NAVODILO ZA PAKIRANJE
P801a

P801a

(Črtano)
«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P803 zadnja poved spremeni tako, da se glasi: »Predmeti morajo biti
pakirani posamično in ločeni drug od drugega s pregradami, ločilnimi stenami, notranjo embalažo ali oblogo,
ki med običajnimi prevoznimi pogoji preprečuje nenamerno praznjenje.«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P804 odstavek (3) (e) spremeni tako, da se glasi:
»(e) zapirala so pokrovi z navojem, ki so:
(i)

posebej fizično varovana, da ni mogoče odprtje posode zaradi udarcev ali tresljajev med
prevozom, in
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(ii)
pokrita s pokrovom s tesnilom,«,
odstavek (4) (e) pa se spremeni tako, da se glasi:
»(e) Materiali za izdelavo tlačne posode, ventilov, čepov, pokrovov izvodov, tesnilnih mas in tesnil morajo
biti združljivi med seboj in z vsebino posode.«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P903 besedi »letveni zaboji« nadomestita z besedilom »letvenice iz desk«,
v odstavku (4) pa se za dosedanjim besedilom doda nova opomba, ki se glasi:
»OPOMBA: Za prevoz v prevozni verigi, ki vključuje zračni prevoz, morajo te naprave, kadar so aktivne,
ustrezati standardom za elektromagnetno sevanje za zagotovitev, da delovanje naprav ne moti delovanja
sistemov v zrakoplovih.«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P903 doda nov odstavek (5), ki se glasi:
»(5) Za embalažo, ki vsebuje oboje, celice ali baterije, pakirane z opremo in vsebovane v opremi:
(a)

za celice in baterije embalaža, v kateri so celice in baterije v celoti zaprte, ki je zatem z opremo
nameščena v embalažo, ki ustreza zahtevam iz odstavka (1) tega navodila za pakiranje, ali

(b)

embalaža, ki ustreza zahtevam iz odstavka (1) tega navodila za pakiranje, ki je zatem z opremo
nameščena v močno zunanjo embalažo, izdelano iz ustreznega materiala, primerno odporno in
oblikovano glede na zmogljivost embalaže in njeno predvideno uporabo. Zunanja embalaža mora
biti izdelana tako, da preprečuje naključno delovanje med prevozom in ni treba, da ustreza
zahtevam iz 4.1.1.3.

Oprema mora biti zavarovana pred premikanjem v zunanji embalaži.
Naprave, kot so oddajniki za identifikacijo z radiofrekvenco (RFID), ure in senzorji temperature, ki ne
morejo ustvarjati nevarne toplote, se smejo prevažati v močni zunanji embalaži, ko so namerno aktivne.
OPOMBA: Za prevoz v prevozni verigi, ki vključuje zračni prevoz, morajo te naprave, kadar so aktivne,
ustrezati standardom za elektromagnetno sevanje za zagotovitev, da delovanje naprav ne moti
delovanja sistemov v zrakoplovu.«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P904 beseda »izpraznitev« nadomesti z besedo »praznjenje«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P907 prva poved spremeni tako, da se glasi: »Navodilo velja za predmete,
kakor so stroji, naprave ali pripomočki z UN št. 3363.«, besedilo »stroj ali naprava zgrajena in zasnovana« se
nadomesti z besedilom »predmet zgrajen in zasnovan«, besedilo »stroju ali napravi« se nadomesti z besedo
»predmetu« (trikrat), besedilo »stroja ali naprave« pa se nadomesti z besedo »predmeta«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P909 beseda »razvojem« nadomesti z besedo »ustvarjanjem«, besedilo
»posamezno zaščito baterijskih polov« pa se nadomesti z besedilom »zaščito posameznega pola baterije«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P910 besedi »nevarnim ustvarjanjem« nadomestita z besedama
»ustvarjanjem nevarne«, besedilo »ter vsako prelaganje s palet zaradi nadaljnjega ročnega ali mehanskega
premeščanja« nadomesti z besedilom »kakor tudi med razlaganjem s palete ter pri naknadnem ročnem ali
strojnem prelaganju«, besedilo »oporno ogrodje, letvenice ali drugačne manipulativne priprave« pa z
besedilom »ogrodje, letvenice ali druge manipulativne naprave«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P911 beseda »sproščajo« nadomesti z besedo »ustvarjajo«, beseda
»sproščanja« se nadomesti z besedo »ustvarjanja«, besedi »toplotnega prenosa« se nadomestita z besedama
»toplotne prevodnosti«, besedi »nevarno sproščanje« pa se nadomestita z besedama »sproščanje nevarne«.
V 4.1.4.2 se v navodilu za pakiranje IBC520 v tabeli pri UN št. 3119 za vrstico z organskim peroksidom »tercamilperoksipivalat, največ 32 % v razredčilu vrste A« doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
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Vrsta Največja količina
IBC
(v litrih)
31HA1
1 000

Nadzorna
Kritična
temperatura temperatura
0 °C
+10 °C«.

V 4.1.4.2 se v navodilu za pakiranje IBC520 v tabeli pri UN št. 3119 za vrstico z organskim peroksidom »tercbutilperoksipivalat, največ 27 %, v razredčilu vrste B« doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
Vrsta Največja količina
Nadzorna
Kritična
UN št. Organski peroksid
IBC
(v litrih)
temperatura temperatura
»terc-butilperoksipivalat, največ 42 %,
31HA1
1 000
+10 °C
+15 °C
v razredčilu vrste A
31A
1 250
+10 °C
+15 °C«.
V 4.1.4.2 se v navodilu za pakiranje IBC520 besedi »zasilnega tlaka« nadomestita z besedilom »tlaka v sili«
(dvakrat).
V 4.1.4.3 se v navodilih za pakiranje LP01 in LP02 besedilo »iz plošč iz stisnjenih vlaken« nadomesti z
besedilom »iz togih plošč iz stisnjenih vlaken«.
V 4.1.4.3 se v navodilu za pakiranje LP03 beseda »kamnin« nadomesti z besedo »lončenine«.
V 4.1.4.3 se v navodilu za pakiranje LP101 besedi »Velika embalaža« nadomestita z besedilom »Velika
zunanja embalaža«, besedilo »iz plošč iz stisnjenih vlaken« se nadomesti z besedilom »iz togih plošč iz
stisnjenih vlaken«, pri posebnem pogoju pakiranja L1 pa se besedilo »podstavke ali položijo v škatle ali druga
primerna sredstva za delo z njimi« nadomesti z besedilom »ogrodje ali položijo v letvenice ali druge primerne
manipulativne naprave«.
V 4.1.4.3 se v navodilu za pakiranje LP102 besedi »Zunanja embalaža« nadomestita z besedilom »Velika
zunanja embalaža«, besedilo »iz plošč iz stisnjenih vlaken« pa se nadomesti z besedilom »iz togih plošč iz
stisnjenih vlaken«.
V 4.1.4.3 se v navodilu za pakiranje LP200 v prvi povedi za številko »1950« doda besedilo »in 2037«, v drugi
povedi se besedilo »Za aerosole se« nadomesti z besedilom »Za aerosole in plinske pločevinke se«, v prvi
povedi posebnega pogoja pakiranja L2 se besedilo »aerosolov in njihovo« nadomesti z besedo »in«, druga
poved se črta, zadnja poved pa se spremenita tako, da se glasi: »Za odpadne aerosole in odpadne plinske
pločevinke, ki se prevažajo v skladu s posebno določbo 327, mora imeti velika embalaža ustrezno
odzračevanje, ki preprečuje nastajanje nevarne atmosfere in ustvarjanje tlaka.«.
V 4.1.4.3 se v navodilu za pakiranje LP905 besedi »nevarnim ustvarjanjem« nadomestita z besedama
»ustvarjanjem nevarne«.
V 4.1.4.3 se v navodilu za pakiranje LP906 beseda »sproščajo« nadomesti z besedo »ustvarjajo«, beseda
»sproščanja« se nadomesti z besedo »ustvarjanja«, besedi »toplotnega prenosa« se nadomestita z besedama
»toplotne prevodnosti«, besedi »nevarno sproščanje« pa se nadomestita z besedama »ustvarjanje nevarne«.
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V 4.1.4.3 se za navodilom za pakiranje LP621 doda novo navodilo za pakiranje LP622, ki se glasi:
»
LP622
NAVODILO ZA PAKIRANJE
LP622
Navodilo velja za odpadek z UN št. 3549, ki se prevaža z namenom odlaganja.
Uporabljajo se lahko naslednje vrste velike embalaže, če so izpolnjene splošne določbe iz 4.1.1 in 4.1.3:
Notranja embalaža

Vmesna embalaža

Zunanja embalaža

kovinska
plastična

kovinska
plastična

jeklena (50A)
aluminijasta (50B)
kovinska, razen jeklene ali
aluminijaste (50N)
iz vezanega lesa (50D)
iz togih plošč iz stisnjenih vlaken
(50G)
iz toge plastike (50H)

Zunanja embalaža mora ustrezati zahtevam za embalažno skupino I za trdne snovi.
Dodatne zahteve:
1. Lomljivi predmeti morajo biti nameščeni v togo notranjo embalažo ali togo vmesno embalažo.
2. Notranja embalaža, ki vsebuje ostre predmete, kakor so razbito steklo ali igle, mora biti toga in odporna
proti predrtju.
3. Notranja embalaža, vmesna embalaža in zunanja embalaža morajo zadržati tekočino. Zunanja
embalaža, ki po zasnovi ne more zadržati tekočine, mora imeti oblogo ali biti prirejena tako, da zadrži
tekočino.
4. Notranja embalaža in/ali vmesna embalaža sta lahko prožni. Če se uporablja prožna embalaža, mora
zdržati preizkus odpornosti proti udarcu najmanj 165 g po standardu ISO 7765-1:1988 "Plastična folija in
prekrivalo – Ugotavljanje odpornosti proti udarcem z metodo prostega pada puščice – Del 1: Stopničaste
metode" in preizkus odpornosti proti raztrganju najmanj 480 g po obeh, vzporedni in navpični površini
glede na dolžino vreče po standardu ISO 6383-2:1983 "Plastika – Folija in prekrivala – Ugotavljanje
odpornosti proti raztrganju – Del 2: Elmendorfova metoda". Največja dovoljena neto masa posamezne
notranje prožne embalaže je 30 kg.
5. Posamezna prožna vmesna embalaža lahko vsebuje samo eno notranjo embalažo.
6. Notranja embalaža, ki vsebuje majhno količino proste tekočine, sme biti vsebovana v vmesni embalaži
pod pogojem, da vsebuje dovolj vpojnega ali strjevalnega materiala v notranji ali vmesni embalaži, da
vpije ali strdi vso prisotno tekočino. Uporabiti je treba ustrezen vpojni material, odporen proti
temperaturam in tresljajem, ki nastajajo med običajnimi prevoznimi pogoji.
7. Vmesna embalaža mora biti varno pritrjena v zunanjo embalažo, za kar se uporabi ustrezni blažilni in/ali
vpojni material.
«.
V 4.1.5.8 se beseda »vodotesni« nadomesti z besedo »vodoodporni«, besedilo »desenzibilizirane ali
flegmatizirane snovi« pa se nadomesti z besedilom »desenzibilizirane snovi ali snovi z blažilom«.
V 4.1.5.15 se besedilo »na podstavke ali položijo v škatle ali druga primerna sredstva za delo z njimi, za
shranjevanje ali izstrelitev, da se v običajnih razmerah ne premikajo« nadomesti z besedilom »v ogrodje,
položijo v letvenice ali na druge manipulativne naprave, naprave za shranjevanje ali izstrelitev tako, da se med
običajnimi prevoznimi pogoji ne morejo premakniti«.
V 4.1.6.12 (a) in 4.1.6.13 (b) se beseda »varnost« nadomesti z besedo »celovitost«.
V 4.1.6.15 se v tabeli besedilo »ISO 11114-2:2013« nadomesti z besedilom »EN ISO 11114-2:2013«, besedilo
»ISO 11621:1997« se nadomesti z besedilom »EN ISO 11621:1997«, besedilo »EN ISO 17879:2017« se
nadomesti z besedilom »Priloga A k EN ISO 17879:2017«, besedilo »ISO 11117:1998 ali ISO 11117:2008 +
Cor 1:2009« se nadomesti z besedilom »ISO 11117:1998 ali EN ISO 11117:2008 + Cor 1:2009 ali EN ISO
11117:2019«, besedilo »EN ISO 14245:2010« se nadomesti z besedilom »EN ISO 14245:2010 ali EN ISO
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14245:2019«, besedilo »EN ISO 15995:2010« se nadomesti z besedilom »EN ISO 15995:2010 ali EN ISO
15995:2019«, črta se besedilo »(ISO 14245:2006)«, »(ISO 15995:2006)« in »OPOMBA: EN različica tega ISO
standarda izpolnjuje zahteve in se prav tako lahko uporablja.« (dvakrat).
V 4.1.7.2.3 se besedilo »zasilne naprave za razbremenitev tlaka« nadomesti z besedilom »naprave za
razbremenitev tlaka v sili«, beseda »celim« pa se nadomesti s »polnostenskim«.
V 4.1.8.5 se beseda »padcem« nadomesti z besedo »udarcem«.
V 4.1.9.1.4 se za dosedanjim besedilom doda nova poved, ki se glasi: »Zahteva ne velja za notranje površine
zabojnikov, ki se uporabljajo kot embalaža, bodisi naloženi ali prazni.«.
V 4.1.9.1.6 se besedilo »vsak tovorek, ki naj bi vseboval« nadomesti z besedilom »vsako embalažo, ki naj bi
vsebovala«, za besedo »zasnovo,« pa se dodata besedi »še posebej v primerih,«.
V 4.1.9.1.6 (b) se za besedo »toplote« doda besedilo »in učinkovitost zaščitnega sistema«.
V 4.1.9.1.8 se v pododstavku (d) pika nadomesti z vejico in doda nov pododstavek (e), ki se glasi:
»(e) za tovorke, ki so namenjeni za prevoz po skladiščenju, je treba zagotoviti, da so vsi sestavni deli
embalaže in radioaktivna vsebina med skladiščenjem vzdrževani tako, da so izpolnjene vse zahteve,
določene v ustreznih določbah ADR in potrdilih o odobritvi, ki se uporabljajo.«.
V 4.1.9.1.11, 4.1.9.1.12 in 4.1.9.2.1 se besedi »raven sevanja« nadomestita z besedama »hitrost doze«.
V 4.1.9.2.4 se v prvi povedi besedilo »in SCO-I« nadomesti z besedilom », SCO-I in SCO-III«, v pododstavku
(d) se pika nadomesti z besedo »in«, doda se nov pododstavek (e), ki se glasi:
»(e) za SCO-III:
(i)

prevoz mora potekati kot izključna uporaba,

(ii)

zlaganje v višino ni dovoljeno,

(iii)

vse dejavnosti, povezane s pošiljko, vključno z varstvom pred sevanji, ukrepanjem ob izrednih
dogodkih in kakršnimi koli previdnostnimi ukrepi ali posebnim upravnim ali operativnim nadzorom,
ki jih je treba izvajati med prevozom, je treba opisati v načrtu prevoza. V načrtu prevoza je treba
dokazati, da je celotna raven varnosti med prevozom najmanj enakovredna ravni, ki bi bila
zagotovljena, če bi bile upoštevane zahteve iz 6.4.7.14 (samo za preizkus, določen v 6.4.15.6,
pred katerim sta opravljena preizkusa, določena v 6.4.15.2 in 6.4.15.3),

(iv)

za tovorek vrste IP-2 morajo biti izpolnjene zahteve iz 6.4.5.1 in 6.4.5.2, razen največje škode iz
6.4.15.4, ki se opredeli na podlagi določb iz načrta prevoza, in zahtev iz 6.4.15.5, ki ne veljajo,

(v)

predmet in zaščita sta pritrjena na prevozno sredstvo v skladu s 6.4.2.1,

(vi)

prevoz mora imeti večstransko odobritev.«.

V 4.1.10.4 MP24 se beseda »teže« nadomesti z besedo »mase«.
Poglavje 4.2
V 4.2.1.9.4 se besedilo »med prevozom (tf)« nadomesti z besedilom »med prevozom (tr)«.
V 4.2.1.9.6 se beseda »valobrani« nadomesti z besedama »valovnimi pregradami«.
V 4.2.1.13.2 se beseda »plamenu« nadomesti z besedo »ognju«.
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V 4.2.1.13.6, 4.2.1.13.8 (štirikrat) in 4.2.1.13.9 se besedilo »zasilno razbremenitev tlaka« nadomesti z
besedilom »razbremenitev tlaka v sili«.
V 4.2.1.13.8 se besedi »faktor izolativnosti« nadomestita z besedama »izolacijski količnik«, besedi »izolacijske
plasti« se nadomestita z besedama »izolacijskega sloja« (dvakrat), besedi »pogojih razbremenitve« pa se
nadomestita z besedo »razbremenitvi«.
Doda se nov odstavek 4.2.3.7.3, ki se glasi:
»4.2.3.7.3 Dan, ko se konča dejanski zadrževalni čas, se vpiše v prevozno listino (glej 5.4.1.2.2 (d)).«.
V 4.2.4.5.6 (a) in 4.2.4.6 (b) se beseda »varnost« nadomesti z besedo »celovitost«.
V 4.2.5.3 se beseda »svinčeva« nadomesti z besedo »svinčena«.
V 4.2.5.3 se v posebni določbi TP 7 besedilo », kjer so hlapi,« nadomesti z besedama »za hlape«.
V 4.2.5.3 se posebna določba TP19 spremeni tako, da se glasi:
»TP19
Najmanjšo debelino stene cisterne, določeno v skladu s 6.7.3.4, je treba ob izdelavi povečati za
3 mm kot toleranco zaradi morebitne korozije. Debelino stene cisterne je treba izmeriti z
ultrazvokom na polovici med dvema rednima preizkusoma tesnosti in ne sme biti nikoli manjša
od najmanjše debeline cisterne v skladu s 6.7.3.4.«.
V 4.2.5.3 se v posebni določbi TP 24 beseda »druge« nadomesti z besedo »tuje«, besedi »parni fazi« pa se
nadomestita z besedilom »prostoru za hlape«.
V 4.2.5.3 se v posebni določbi TP32 besedi »lomni tlak« nadomestita z besedama »porušitveni tlak«.
V 4.2.5.3 se v posebni določbi TP36 besedi »plinski fazi« nadomestita z besedilom »prostoru za hlape«.
Poglavje 4.3
V 4.3.1.4 se beseda »preizkušanje« nadomesti z besedama »preglede, preizkuse«.
V 4.3.2.2.1 se črta beseda »varovalna« (dvakrat).
V 4.3.5 se posebna določba TU7 spremeni tako, da se glasi:
»TU7 Materiali, ki zagotavljajo nepredušnost spojev ali se uporabljajo za vzdrževanje zapiral, morajo biti
združljivi z vsebino.«.
Poglavje 4.7
V 4.7 se v opombi 2 za besedo »tipa,« doda beseda »preglede,«.
V 4.7.2.5 se beseda »Operaterji« nadomesti z besedo »Uporabniki«.
Poglavje 5.1
V 5.1.5.1.2 se dodata novi alineji (d) in (e), ki se glasita:
»(d) (rezervirano),
(e)

prevoz SCO-III,«.

V 5.1.5.3.1 se v uvodni povedi besedilo »ali SCO-I« nadomesti z besedilom », SCO-I ali SCO-III«, v alineji (a)
se črta beseda »cisterne,«, besedi »raven sevanja« se nadomestita z besedama »hitrost doze« (dvakrat),
besedilo »ali SCO-I« se nadomesti z besedilom », SCO-I ali SCO-III«, črta se besedilo »Rezultat je prevozni
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indeks.«, v alineji (b) se besedilo »in SCO-I« nadomesti z besedilom », SCO-I in SCO-III«, za številko
»5.1.5.3.1« se doda besedilo »in dobljeno število je vrednost za TI«.
V 5.1.5.3.1 se v naslovu tabele besedilo »IN SCO-I« nadomesti z besedilom », SCO-I in SCO-III«.
5.1.5.3.2 se spremeni tako, da se glasi:
»5.1.5.3.2 Prevozni indeks (TI) za vsak togi površnik, zabojnik ali vozilo se določi kot vsota TI vseh
vsebovanih tovorkov. Pri pošiljkah enega pošiljatelja sme pošiljatelj določiti TI z neposredno
meritvijo hitrosti doze.
Za mehki površnik se TI določi samo kot vsota TI vseh tovorkov v površniku.«.
V 5.1.5.3.4 (a) in (e) se besedi »raven sevanja« nadomestita z besedama »hitrost doze« (trikrat).
V 5.1.5.3.4 (b) se besedi »prevozni indeks« nadomestita s črkama »TI«.
V 5.1.5.3.4 (c) se besedilo »površinska raven sevanja« nadomesti z besedilom »hitrost doze na površini«.
V 5.1.5.3.4 (d) in 5.1.5.3.4 (e) se za besedo »RUMENO« doda besedilo », razen pri prevozih«.
V 5.1.5.4.1 (a) se beseda »dopustno« nadomesti z besedo »dovoljeno«.
V 5.1.5.4.2 se besedilo », tovorni list za prevoz v cestnem prometu (CMR) ali tovorni list v železniškem
prometu (CIM)« nadomesti z besedilom »ali CMR ali CIM tovorni list«.
Poglavje 5.2
V 5.2.1.1 se besedilo »njegovih delovnih ali skladiščnih pripomočkih ali sprožilni napravi« nadomesti z
besedilom »njegovi manipulativni napravi, napravi za shranjevanje ali izstrelitev«, druga poved pa se spremeni
tako, da se glasi: »UN številka in črki "UN" morajo biti velike najmanj 12 mm, razen pri tovorkih s prostornino
največ 30 litrov ali neto maso največ 30 kg in pri jeklenkah s prostornino največ 60 litrov, pri katerih morajo biti
črke velike najmanj 6 mm, ter pri tovorkih s prostornino največ 5 litrov ali neto maso največ 5 kg, pri katerih
morajo biti oznake sorazmerno velike.«.
V 5.2.1.7.3 se črta beseda »na«.
V 5.2.1.7.4 (c) se besedilo »IP-1, tovorek vrste IP-2« nadomesti z besedilom »IP-2, tovorek vrste IP-3«.
V 5.2.1.7.6 se za dosedanjim besedilom doda nova poved, ki se glasi: »Kakršno koli oznako v skladu z
zahtevami iz 5.2.1.7.4 (a) in (b) in 5.2.1.7.5 (c), ki se nanaša na vrsto tovorka, ne nanaša pa se na UN številko
in uradno ime blaga, v katero je pošiljka uvrščena, je treba odstraniti ali prekriti.«.
V 5.2.1.9.1 se za številko »188« doda besedilo »iz poglavja 3.3«.
V 5.2.1.9.2 se:
–
v sliki 5.2.1.9.2 besedilo »120 mm« nadomesti z besedilom »100 mm«, besedilo »110 mm« pa z
besedilom »100 mm«,
–
v prvi povedi zadnjega odstavka za besedo »pravokotnika« dodata besedi »ali kvadrata«,
–
v drugi povedi zadnjega odstavka besedilo »120 mm in visoka najmanj 110 mm« nadomesti z besedilom
»100 mm in visoka najmanj 100 mm«,
–
v peti povedi zadnjega odstavka črta »/debelina črte«, besedilo »105 mm širine in 74 mm« pa se
nadomesti z besedilom »100 mm širine in 70 mm«.
V 5.2.2.1.11.2 (d) se besedilo »Številka, določena v skladu s 5.1.5.3.1 in 5.1.5.3.2 (za kategorijo I-BELO ni
potrebna navedba prevoznega indeksa)« nadomesti z besedilom »Število, določeno v skladu s 5.1.5.3.1 in
5.1.5.3.2 (razen za kategorijo I-BELO)«.
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Poglavje 5.3
V 5.3.1.3 se za besedo »nalepk)« doda beseda »nevarnosti«.
V 5.3.2.3.2 se pred številko »839« doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»836
jedka ali nekoliko jedka snov, vnetljiva (s plameniščem od 23 °C do 60 °C), strupena,«.
Poglavje 5.4
5.4.1.1.1 (k) se spremeni tako, da se glasi:
»(k) za prevoz, ki vključuje prehod skozi predore z omejitvami za prevoz nevarnega blaga: kod omejitve za
predore, naveden v koloni (15) tabele A v poglavju 3.2, in sicer z velikimi črkami v oklepaju ali navedba
"(─)".«.
V 5.4.1.2.2 (d) se za besedo »zabojnikih« doda besedilo »ali premičnih cisternah«.
V 5.4.1.2.5.1 se alineji (d) in (e) spremenita tako, da se glasita:
»(d) kategorijo tovorka, površnika ali zabojnika, kakor je določena v skladu s 5.1.5.3.4, to je I-BELO, IIRUMENO ali III-RUMENO,
(e)

TI, določen v skladu s 5.1.5.3.1 in 5.1.5.3.2 (razen za kategorijo I-BELO),«.

V 5.4.1.2.5.1 se v alineji (j) besedilo »SCO-I in SCO-II« nadomesti z besedilom »SCO-I, SCO-II in SCO-III«.
V 5.4.1.2.5.2 (a) se besedilo », zabojniki ali cisternami« nadomesti z besedama »ali zabojniki«.
V 5.4.2 se v drugem odstavku beseda »speta« nadomesti z besedo »priložena«.
V 5.4.2 se opomba pod črto številka 6 preštevilči in postane opomba pod črto številka 5, opomba pod črto
številka 5 se preštevilči in postane opomba pod črto številka 6.
V 5.4.2 se v opombi pod črto številka 6 (dosedanja 5) besedilo »(sprememba 38-16)« nadomesti z besedilom
»(sprememba 39-18)«.
V 5.4.3.4 se beseda »nevarnostni« nadomesti z besedo »nevarnosti«.
Poglavje 5.5
V 5.5.2.4.3 se beseda »odstranjevanje« nadomesti z besedo »odlaganje«.
V 5.5.3 se v naslovu za besedo »določbe« doda besedilo »za prevoz suhega ledu (UN 1845) in«, pred besedo
»argon« se beseda »ali« nadomesti z vejico, za besedilom »(UN 1951)« pa se dodata besedi »ali dušik«.
V 5.5.3 se za naslovom doda nova opomba, ki se glasi:
»OPOMBA: Po tem razdelku se izraz "kondicioniranje" uporablja v širšem obsegu in vključuje zaščito.«.
V 5.5.3.2.1 se za besedo »zabojnike« doda besedilo »v katerih se prevaža suhi led (UN 1845) ali«.
V 5.5.3.2.4 se beseda », ki« nadomesti z besedilom »v katerih se prevaža suhi led (UN 1845) ali«.
V 5.5.3.3, 5.5.3.3.3, 5.5.3.4 in 5.5.3.6.1 se za besedo »vsebujejo« doda besedilo »suhi led (UN 1845) ali«.
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V 5.5.3.4.1 se doda nova prva poved, ki se glasi: »Tovorki, ki vsebujejo suhi led (UN 1845) kot pošiljko, morajo
biti označeni z "OGLJIKOV DIOKSID, TRDEN" ali "SUHI LED".«.
V 5.5.3.6.1 se besedi »vrata tovorišča« nadomestita z besedama »tovorna vrata«.
V 5.5.3.6.1 (a) se za besedo »koncentracija« doda besedilo »suhega ledu (UN 1845) ali«.
V 5.5.3.6.1 (b) se pred besedo »hlajeno« doda besedilo »suhi led (UN 1845) ali«.
V 5.5.3.6.2 se besedilo »vozila in zabojnike s hladilnim sredstvom/sredstvom za kondicioniranje« nadomesti z
besedilom »nevarnost zadušitve za vozila in zabojnike«, črta se sklic na opombo »**« in pripadajoča opomba,
v opombi »*« se prva poved spremeni tako, da se glasi »Vstavi se ime, navedeno v koloni (2) tabele A v
poglavju 3.2, ali ime dušljivega plina, ki se uporablja kot hladilno sredstvo/sredstvo za kondicioniranje.«, za
dosedanjim besedilom v opombi »*« pa se doda nova poved, ki se glasi: »Smejo se dodati dodatne informacije,
na primer "KOT HLADILNO SREDSTVO" ali "KOT SREDSTVO ZA KONDICIONIRANJE".«.
V 5.5.3.7.1 se besedilo »so hlajeni ali kondicionirani« nadomesti z besedilom »vsebujejo ali so vsebovali suhi
led (UN 1845) ali snovi za namen hlajenja ali kondicioniranja«, besedilo »prevozni dokument CMR/CIM« pa
se nadomesti z besedilom »CMR/CIM tovorni list«.
Doda se nov razdelek 5.5.4, ki se glasi:
»5.5.4
Nevarno blago, vsebovano v opremi, ki se uporablja ali je namenjeno za uporabo med
prevozom, pritrjeno ali nameščeno v tovorkih, površnikih, ovojni embalaži, zabojnikih ali
tovornih prostorih
5.5.4.1

5.5.4.2

Nevarno blago (na primer litijeve baterije, vložki gorivnih celic), vsebovano v opremi, kakor so
zapisovalniki podatkov in sledilne naprave za tovor, pritrjeno ali nameščeno v tovorkih, površnikih,
ovojni embalaži, zabojnikih ali tovornih prostorih, ne veljajo druge določbe ADR, razen naslednjih:
(a)

oprema se mora uporabljati med prevozom ali biti namenjena uporabi med prevozom,

(b)

vsebovano nevarno blago (na primer litijeve baterije, vložki gorivnih celic) mora izpolnjevati
veljavne zahteve glede preizkusov in izdelave, določene v ADR, in

(c)

oprema mora vzdržati udarce in obremenitve, ki jim je običajno izpostavljena med
prevozom.

Kadar se takšna oprema, ki vsebuje nevarno blago, prevaža kot pošiljka, je treba uporabiti
ustrezni vpis iz tabele A v poglavju 3.2, zanjo pa veljajo vse ustrezne določbe ADR.«.

Poglavje 6.1
V 6.1.1.1 (b) se za navedbo »P621« doda besedilo »in P622«.
V 6.1.1.3, 6.1.2.6, 6.1.3.1, 6.1.4.20, 6.1.5.3.1, 6.1.5.3.6.1, 6.1.5.4, 6.1.5.5.1, 6.1.5.5.4 in 6.1.5.6 se beseda
»kamnina« nadomesti z besedo »lončenina«.
V 6.1.2.7 se beseda »kamninasta« nadomesti z besedo »lončena«, besedi »jekleni košari« se nadomestita z
besedama »jekleni letvenici« (dvakrat), besedi »aluminijasti košari« pa z besedama »aluminijasti letvenici«
(dvakrat).
V 6.1.3.1 se tretja poved spremeni tako, da se glasi: »Črke, številke in znaki morajo biti veliki najmanj 12 mm,
razen pri embalaži s prostornino največ 30 litrov ali neto maso največ 30 kg, pri kateri morajo biti oznake velike
najmanj 6 mm, ter pri embalaži s prostornino največ 5 litrov ali neto maso največ 5 kg, pri kateri morajo biti
oznake sorazmerno velike.«.

33

Uradni list Republike Slovenije

Št.

26 / 19. 2. 2021 /

Stran

1723

V 6.1.3.1 (e) se v besedilu opombe, ki pojasnjuje zvezdico pod uro, druga poved nadomesti z besedilom, ki se
glasi: »V tem primeru, in če je ura poleg UN oznake za odobritev embalaže, se lahko navedba letnice v oznaki
opusti. Če pa ura ni poleg UN oznake za odobritev embalaže, morata biti dve številki letnice v oznaki in uri
enaki.«.
V 6.1.3.3 se beseda »vkovane« nadomesti z besedo »vtisnjene«.
Doda se nov odstavek 6.1.3.14, ki se glasi:
»6.1.3.14
Če embalaža ustreza enemu ali več preizkušenim vzorcem vrste embalaže, vključno z enim ali
več preizkušenim vzorcem vrste IBC ali vzorcem vrste velike embalaže, je lahko na embalaži več
kakor ena oznaka z navedbo ustrezno izpolnjenih preizkusnih zahtev. Če je na embalaži več
oznak, morajo biti oznake tesno skupaj, vse pa morajo biti vidne v celoti.«.
Dosedanji odstavek 6.1.3.14 se preštevilči in postane odstavek 6.1.3.15.
Doda se nov odstavek 6.1.4.2.6, ki se glasi:
»6.1.4.2.6 Če uporabljeni materiali za plašč, zapirala, pokrove in opremo niso združljivi s prevažano vsebino,
jih je treba zaščititi z ustrezno notranjo zaščitno oblogo ali obdelavo. Notranja obloga ali obdelava
mora obdržati zaščitne lastnosti med običajnimi prevoznimi pogoji.«.
Odstavka 6.1.4.2.6 in 6.1.4.2.7 se preštevilčita in postaneta odstavka 6.1.4.2.7 in 6.1.4.2.8.
Doda se nov odstavek 6.1.4.3.6, ki se glasi:
»6.1.4.3.6 Če uporabljeni materiali za plašč, zapirala, pokrove in opremo niso združljivi s prevažano vsebino,
jih je treba zaščititi z ustrezno notranjo zaščitno oblogo ali obdelavo. Notranja obloga ali obdelava
mora obdržati zaščitne lastnosti med običajnimi prevoznimi pogoji.«.
Odstavka 6.1.4.3.6 in 6.1.4.3.7 se preštevilčita in postaneta odstavka 6.1.4.3.7 in 6.1.4.3.8.
V 6.1.4.5.2 se beseda »vodotesnim« nadomesti z besedo »vodoodpornim«.
V 6.1.4.7.1 in 6.1.4.7.2 se beseda »voščenega« nadomesti z besedo »povoščenega«.
V 6.1.4.8.6 se besedilo »1H2 in H2« nadomesti z besedilom »1H2 in 3H2«, zadnja poved pa se spremeni tako,
da se glasi: »Na vseh snemljivih pokrovih morajo biti tesnila, razen če je zasnova soda ali ročke takšna, da
tesni, ko je snemljivi pokrov pravilno nameščen.«.
V 6.1.4.8.8 in 6.1.4.13.7 se besedi »talilno območje« nadomestita z besedilom »indeks talilnega lezenja«.
V 6.1.4.9.1 se beseda »Odpornost« nadomesti z besedo »Trdnost«, beseda »gradnja« pa se nadomesti z
besedo »izdelava«.
V 6.1.4.11.1 se beseda »gradnja« nadomesti z besedo »izdelava«.
V podrazdelku 6.1.4.13.3 se beseda »pene« nadomesti z besedama »upenjene plastike«, beseda »potrebo«
pa se nadomesti z besedo »treba«.
V 6.1.4.14.2 se besedilo »oblogo iz primernega« nadomesti z besedilom »oblogo ali prevleko iz primernega«,
besedilo »snov ne sme« pa se nadomesti z besedilom »snovi, zlasti eksplozivi, ne smejo«.
V 6.1.4.15.3 (a) se besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi: »na primer iz povoščenega natronskega
papirja, bitumeniziranega papirja ali plastificiranega natronskega papirja«.
V 6.1.4.16.4 (a) se besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi: »na primer iz povoščenega natronskega
papirja, obojestransko bitumeniziranega natronskega papirja ali plastificiranega natronskega papirja«.
V 6.1.4.18.1 se besedi »rjavega ovojnega« nadomestita z besedo »natronskega«.
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V 6.1.4.18.2 se besedilo »dvakrat bitumeniziran papir, plastificiran papir« nadomesti z besedilom
»obojestransko bitumenizirani natronski papir, plastificirani natronski papir«.
V podrazdelku 6.1.4.19 se beseda »košari« nadomesti z besedo »letvenici« (trikrat).
V podrazdelku 6.1.4.20 se besedi »jekleni košari« nadomestita z besedama »jekleni letvenici«, besedi
»aluminijasti košari« pa se nadomestita z besedama »aluminijasti letvenici«.
V 6.1.4.20.2.2 se besedi »jekleni košari« nadomestita z besedama »jekleni letvenici«, besedi »zaščitni košari«
se nadomestita z besedama »zaščitni letvenici«, beseda »košara« pa z besedo »letvenica«.
V 6.1.5.1.3 se besedi »sobni temperaturi« nadomestita z besedama »pogojih okolja«.
V 6.1.5.1.11 in 6.1.5.2.1 se beseda »kroglami« nadomesti z besedo »zrni«.
V 6.1.5.2.5 se besedilo »kemično odporni proti tekočinam« nadomesti z besedilom »kemijsko združljivi s
tekočinami«, besedi »kemične odpornosti« pa se nadomestita z besedama »kemijske združljivosti«.
V 6.1.5.2.6 se beseda »kemična« nadomesti z besedo »kemijska«.
V 6.1.5.2.8 se besedi »kemične odpornosti« nadomestita z besedama »kemijske združljivosti«.
V 6.1.5.3.2 (c) se besedi »upenjenega polistirena« nadomestita z besedama »upenjene plastike«.
V 6.1.5.8.1 se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. opis zasnove vrste embalaže (na primer mere, materiali, zapirala, debeline sten), vključno z načinom
izdelave (na primer oblikovanje s pihanjem) in risbo(ami) in/ali fotografijo(ami),«.
V 6.1.6.1 se besedi »kemična odpornost« nadomestita z besedama »kemijska združljivost« (petkrat).
Poglavje 6.2
V naslovu poglavja 6.2 se besedilo »CELIC GORILNIH VLOŽKOV« nadomesti z besedilom »VLOŽKI
GORIVNIH CELIC«, v opombi pod naslovom poglavja pa se beseda »gorilnih« nadomesti z besedo »gorivnih«.
V 6.2.1.1.6 se beseda »zapiralo« nadomesti z besedama »ločilni ventil«.
6.2.1.1.7 se spremeni tako, da se glasi:
»6.2.1.1.7 Preprečiti je treba stik različnih kovin, ki bi lahko povzročal škodo zaradi elektrokemične
korozije.«.
V 6.2.1.2.2 se besedilo »napetostnim razpokam zaradi korozije,« nadomesti z besedama »napetostni koroziji«.
V 6.2.1.3.1 se beseda »zdržijo« nadomesti z besedilom »je porušitveni tlak«.
V 6.2.1.3.3 se beseda »oporniki« nadomesti z besedo »drsniki«.
V 6.2.1.3.4 se beseda »tujkov« nadomesti z besedama »tujih snovi«.
V 6.2.1.6.1 (dvakrat), 6.2.2.1.2, 6.2.3.5.1 in 6.2.4.1 (dvakrat) se besedilo »iz celega iz jekla« nadomesti z
besedilom »iz jekla iz celega«.
V 6.2.1.6.1, 6.2.2.1.1 (dvakrat), 6.2.2.4, 6.2.3.5.1 in 6.2.4.1 se besedilo »iz celega iz aluminijeve zlitine«
nadomesti z besedilom »iz aluminijeve zlitine iz celega«.
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V 6.2.2.1.1 se besedilo »jeklenke iz kaljenega jekla« nadomesti z besedilom »Jeklenke iz jekel za
poboljšanje«, besedilo »jeklenke iz normalno žarjenega in popuščenega jekla« pa se nadomesti z besedilom
»Jeklenke iz jekel za poboljšanje«.
V 6.2.2.1.1 se v vrstici s standardom »ISO 9809-4:2014« v drugem stolpcu pred besedo »jekla« doda beseda
»nerjavnega«.
V 6.2.2.1.1 se v vrstici s standardoma »ISO 11119-3:2002« in »ISO 11119-3:2013« v drugem stolpcu za
dosedanjim besedilom doda nova opomba, ki se glasi:
»OPOMBA: Ta standard se ne sme uporabljati za jeklenke brez obloge, izdelane iz dveh med seboj povezanih
delov.«.
V 6.2.2.1.1 se v tabeli za vrstico s standardom »ISO 11119-3:2013« doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»
ISO 11119Plinske jeklenke – Plinske jeklenke sestavljene
do
4: 2016
izdelave, za ponovno polnjenje – Zasnova, izdelava nadaljnjega
in preizkusi – 4. del: popolnoma obdane, z vlakni
ojačene sestavljene plinske jeklenke do 150 / z
nosilnimi kovinskimi vložki
«.
V 6.2.2.1.2 se v vrstici s standardom »ISO 11119-3:2013« v drugem stolpcu za dosedanjim besedilom doda
nova opomba, ki se glasi:
»OPOMBA: Ta standard se ne sme uporabljati za velike jeklenke brez obloge, izdelane iz dveh med seboj
povezanih delov.«.
V 6.2.2.1.3 se v prvi tabeli dodata novi zadnji vrstici z besedilom, ki se glasi:
»
Plinske jeklenke – Varjene jeklenke iz jekla
ISO 4706:2008
za ponovno polnjenje – Preizkusni tlak 60
bar in nižji
Plinske jeklenke – Ponovno polnljive plinske
ISO 7866:2012 +
jeklenke iz celega iz aluminijevih zlitin –
Cor 1:2014
Zasnova, izdelava in preizkusi
OPOMBA: Aluminijeva zlitina 6351A ali
enakovredna ni dovoljena.
«.

do nadaljnjega
do nadaljnjega

V 6.2.2.1.3 se besedilo »Za porozni material v jeklenki:« nadomesti z besedilom »Za jeklenke za acetilen,
vključno s poroznim materialom:«, beseda »varovalke« se nadomesti z besedama »taljivih varovalk«, besedi
»z varovalko« pa se nadomestita z besedilom »s taljivimi varovalkami«.
V 6.2.2.2, 6.2.2.7.4 (p) in 6.2.2.9.2 (j) se besedilo »ISO 11114-1:2012« nadomesti z besedilom »ISO 111141:2012 + A1:2017«.
V 6.2.2.3 se v vrstici s standardom »ISO 10297:2014« v drugem stolpcu besedilo »Ventili za jeklenke«
nadomesti z besedilom »Ventili jeklenk«, v zadnjem stolpcu se besedilo spremeni tako, da se glasi: »do
31. decembra 2022«, za vrstico s standardom »ISO 10297:2014« se doda nova vrstica z besedilom, ki se
glasi:
»
ISO 10297:2014 Plinske jeklenke – Ventili jeklenk – do nadaljnjega
+ A1:2017
Specifikacija in preizkus tipa
«.
V 6.2.2.3 se v vrstici s standardom »ISO 14246:2014« v drugem stolpcu besedilo »Ventili za plinske jeklenke«
nadomesti z besedilom »Ventili jeklenk«, v zadnjem stolpcu se besedilo spremeni tako, da se glasi: »do
31. decembra 2024«, za vrstico s standardom ISO 14246:2014 se doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
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Plinske jeklenke – Ventili jeklenk – Preizkusi
in pregledi med proizvodnjo

do nadaljnjega

V 6.2.2.3 se v prvi tabeli doda nova zadnja vrstica z besedilom, ki se glasi:
»
ISO 17879:2017 Plinske jeklenke – Samozaporni ventili za plinske
jeklenke – Specifikacija in preizkus tipa
OPOMBA: Ta standard se ne sme uporabljati za
samozaporne ventile pri jeklenkah za acetilen.
«.

do
nadaljnjega

V 6.2.2.4 se v prvi tabeli črta vrstica s standardom »ISO 10462:2005« in doda nova zadnja vrstica z besedilom,
ki se glasi:
»
ISO 20475:2018 Plinske jeklenke – Svežnji jeklenk – Redni pregled in
do
preizkus
nadaljnjega
«.
V 6.2.2.5.3 se črtata besedi »za zagotavljanje«.
V 6.2.2.5.3.1 se:
–
črtata besedi »za zagotavljanje«,
–
besedi »pisnih načel« nadomestita z besedama »pisne politike«,
–
alineja (c) spremeni tako, da se glasi:
»(c) ustreznih navodil, ki se bodo uporabljala za izdelavo tlačnih posod, kontrolo kakovosti,
zagotavljanje kakovosti in delovne procese,«,
–
alineja (e) spremeni tako, da se glasi:
»(e) preverjanj vodstva za zagotavljanje učinkovitega delovanja sistema kakovosti, ki izhajajo iz
pregleda po določbah iz 6.2.2.6.3.2,«,
–
alineja (g) spremeni tako, da se glasi:
»(g) postopkov za pregled dokumentov in njihovo revizijo,«,
–
v alineji (h) beseda »neustreznih« nadomesti z besedo »neskladnih«,
–
alineja (i) spremeni tako, da se glasi:
»(i) opise programov usposabljanj in postopkov kvalifikacije ustreznega osebja.«.
V 6.2.2.5.3.2 se črtata besedi »za zagotavljanje« (trikrat), beseda »Preverjanje« se nadomesti z besedo
»Pregled«, beseda »preverjanja« se nadomesti z besedo »pregleda«, beseda »preverjanjih« se nadomesti z
besedo »pregledih«, besedilo »Redno preverjanje se mora« pa se nadomesti z besedilom »Redni pregledi se
morajo«.
V 6.2.2.5.3.3 se besedilo »Ohranjanje sistema za zagotavljanje« nadomesti z besedama »Vzdrževanje
sistema« in črtata besedi »za zagotavljanje« (trikrat).
V 6.2.2.5.4.1 se črtata besedi »za zagotavljanje«.
V 6.2.2.5.4.4 se besedi »Prvo preverjanje« nadomestita z besedama »Prvi pregled«.
V 6.2.2.5.4.11 se beseda »razveljavljenih« nadomesti z besedo »preklicanih«.
V 6.2.2.6.2.4 se alineji (a) in (b) spremenita tako, da se glasita:
»(a) imeti ustrezno organizacijsko strukturo in strokovnjake, ki so zmožni, usposobljeni, izkušeni in pristojni
za zadovoljivo izvajanje svojih tehničnih nalog,
(b)

imeti dostop do primernih prostorov ter ustrezne opreme in naprav,«.

V 6.2.2.6.2.4 se v alineji (i) besedilo »beleženja, kot je navedeno v« nadomesti z besedilom »zapisovanja po
določbah iz«.
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V 6.2.2.6.3 se beseda »nadzor« nadomesti z besedo »pregled«.
6.2.2.6.3.1 se:
–
alineja (b) spremeni tako, da se glasi:
»(b) ustrezna navodila, ki se bodo uporabljala za pregled in preizkus, kontrolo kakovosti, zagotavljanje
kakovosti in delovne procese,«,
–
alineja (c) spremeni tako, da se glasi:
»(c) zapisnike o kakovosti, kakor so poročila o pregledih, rezultati preizkusov, podatki o umerjanju in
certifikatih,«,
–
alineja (d) spremeni tako, da se glasi:
»(d) preverjanje vodstva za zagotavljanje učinkovitega delovanja sistema kakovosti, ki izhajajo iz
pregleda po določbah iz 6.2.2.6.3.2,«,
–
v alineji (f) besedilo »način za določanje neustreznih« nadomesti z besedilom »sredstva za nadzor
neskladnih«,
–
alineja (g) spremeni tako, da se glasi:
»(g) programe usposabljanj in postopke kvalifikacije ustreznega osebja.«.
V 6.2.2.6.3.2 se beseda »Nadzor« nadomesti z besedo »Pregled« (trikrat), beseda »nadzorovati« se
nadomesti z besedo »pregledovati«, besedi »rednim nadzorom« se nadomestita z besedama »rednimi
pregledi«, beseda »nadzora« pa se nadomesti z besedo »pregleda« (dvakrat).
V 6.2.2.6.3.3 se beseda »Ohranjanje« nadomesti z besedo »Vzdrževanje«, beseda »ohranjati« pa z besedo
»vzdrževati«.
V 6.2.2.6.4 se beseda »Postopke« nadomesti z besedo »Postopki«.
V 6.2.2.6.4.2 se alineja (g) spremeni tako, da se glasi:
»(g) podrobnosti o morebitni zavrnitvi odobritve na podlagi podobne vloge pri drugem pristojnem organu.«.
V 6.2.2.6.4.3 se beseda »nadzor« nadomesti z besedo »pregled«.
V 6.2.2.6.4.4 se beseda »nadzoru« nadomesti z besedo »pregledu«.
V 6.2.2.6.4.6 se beseda »nadzor« nadomesti z besedo »pregled«.
6.2.2.6.4.7 se spremeni tako, da se glasi:
»6.2.2.6.4.7 Pristojni organ mora drugim pristojnim organom na zahtevo sporočiti podatke o začetnih
odobritvah, spremembah teh odobritev in preklicanih odobritvah.«.
V 6.2.2.7.2 (c) se opomba spremeni tako, da se glasi:
»OPOMBA: Za namen tega znaka je država odobritve država pristojnega organa, ki je odobril prvi pregled in
preizkus posamezne posode v času njene izdelave.«.
V 6.2.2.7.3 (k) se besedilo »plina za nasičenje« nadomesti z besedama »nasičenega plina«.
V 6.2.2.9.2 (c) se opomba spremeni tako, da se glasi:
»OPOMBA: Za namen tega znaka je država odobritve država pristojnega organa, ki je odobril prvi pregled in
preizkus posameznega sistema v času njegove izdelave.«.
V 6.2.2.11 se za tabelo doda odstavek, ki se glasi:
»Pri ponovno polnljivih tlačnih posodah se lahko ocenjevanje skladnosti zapiral in drugega snemljivega pribora,
ki ima neposredno varovalno vlogo, opravi ločeno od posod.«.
V 6.2.2.11 se besedilo »v skladu z določbami iz 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 in 1.8.6.8 in akreditirana po standardu
EN ISO/IEC 17020:2012 (razen določbe 8.1.3), vrsta A« nadomesti z besedilom »akreditiran po standardu EN
ISO/IEC 17020:2012 (razen določbe 8.1.3) vrste A v skladu z določbami iz 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 in 1.8.6.8«.
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V 6.2.3.1.3 se besedilo »smejo uporabljati samo brezhibno zvarljive kovine« nadomesti z besedilom »sme
uporabljati samo kovine, ki so primerne kakovosti za varjenje«.
V 6.2.3.3.2 se besedi »kontrolno odprtino« nadomestita z besedama »odprtino za pregled«.
V 6.2.3.5.1 se opomba 3 spremeni tako, da se glasi:
»OPOMBA 3: Pregled iz 6.2.1.6.1 (b) in preizkus s hidravličnim tlakom iz 6.2.1.6.1 (d) se lahko nadomestita z
ultrazvočnim pregledom, opravljenim v skladu z EN ISO 18119:2018 za jeklenke in velike jeklenke iz celega
iz jekla ali aluminijeve zlitine. Ne glede na določbo B.1 tega standarda, je treba izločiti vse jeklenke in velike
jeklenke z debelino plašča, manjšo od najmanjše računske debeline plašča.«.
V 6.2.3.5.3.3 se besedi »enakovredne ravni« nadomestita z besedama »enake stopnje«.
V 6.2.3.6.1 se besedilo »v skladu z določbami iz 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 in 1.8.6.8 in akreditirano po standardu
EN ISO/IEC 17020:2012 (razen določbe 8.1.3), vrsta A« nadomesti z besedilom »akreditiran po standardu EN
ISO/IEC 17020:2012 (razen določbe 8.1.3) vrste A v skladu z določbami iz 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 in 1.8.6.8«.
V 6.2.4.1 se v tabeli z besedilom v stolpcu (1) »Priloga I, deli 1 do 3 k 84/525/EEC«, »Priloga I, deli 1 do 3 k
84/526/EEC« in »Priloga I, deli 1 do 3 k 84/527/EEC« v stolpcu (2) doda nova opomba, ki se glasi:
»OPOMBA: Ne glede na razveljavitev direktiv 84/525/EGS, 84/526/EGS in 84/527/EGS, kakor je bila
objavljena v Uradnem listu Evropskih skupnosti št. L300 z dne 19. novembra 1984, priloge teh direktiv ostajajo
v veljavi kot standardi za zasnovo, izdelavo ter prvi pregled in preizkus plinskih jeklenk. Te priloge so na voljo
na: https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html.«, v stolpcu (1) pa se kratica »EEC« nadomesti s kratico
»EGS« (trikrat).
V 6.2.4.1 se v tabeli v vrstici s standardom »EN ISO 10961:2012« v stolpcu (4) besedi »do nadaljnjega«
nadomestita z besedilom »od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2022«, za vrstico s standardom »EN ISO
10961:2012« se doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»
EN ISO
Plinske jeklenke – Svežnji jeklenk – Zasnova, 6.2.3.1 in
do
10961:2019 izdelava, preizkus in kontrola
6.2.3.4
nadaljnjega
«.
V 6.2.4.1 se v tabeli v stolpcu (2) črtajo »(ISO 7866:2012)«, »(ISO 9809-1:2008)«, »(ISO 9809-2:2008)«, (ISO
9809-3:2008)«, »(ISO 17871:2015)« in »(ISO 14246:2014)«.
V 6.2.4.1 se v tabeli v vrstici s standardom »EN ISO 14245:2010« v stolpcu (2) črta »(ISO 14245:2006)«, v
stolpcu (4) pa se besedi »do nadaljnjega« nadomestita z besedilom »od 1. januarja 2013 do 31. decembra
2022«, za vrstico s standardom »EN ISO 14245:2010« se doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»
EN ISO
Plinske
jeklenke
–
Specifikacija
in 6.2.3.1 in
do
14245:2019 preizkušanje ventilov za jeklenke za UNP –
6.2.3.3
nadaljnjega
Samozaporni ventili
«.
V 6.2.4.1 se v tabeli v vrstici s standardom »EN ISO 15995:2010« v stolpcu (2) črta »(ISO 15995:2006)«, v
stolpcu (4) pa se besedi »do nadaljnjega« nadomestita z besedilom »od 1. januarja 2013 do 31. decembra
2022«, za vrstico s standardom »EN ISO 15995:2010« se doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»
EN ISO
Plinske
jeklenke
–
Specifikacija
in 6.2.3.1 in
do
15995:2019 preizkušanje ventilov za jeklenke za UNP –
6.2.3.3
nadaljnjega
Ročno upravljanje
«.
V 6.2.4.1 se v tabeli v vrstici s standardom »EN 13175:2014« v stolpcu (4) besedi »do nadaljnjega«
nadomestita z besedilom »od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2022«, za vrstico s standardom »EN
13175:2014« se doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
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V 6.2.4.1 se za vrstico s standardom »EN ISO 17879:2017« doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»
EN
6.2.3.1,
do
14129:2014 Oprema in pribor za UNP – Naprave za 6.2.3.3 in nadaljnjega
(razen
razbremenitev tlaka za tlačne posode za UNP
6.2.3.4
OPOMBA: Ta standard se uporablja za tlačne
opombe in
sode.
določbe
3.11)
«.
V 6.2.4.1 se v tabeli v vrstici s standardom »EN 12807:2008« v stolpcu (4) besedi »do nadaljnjega«
nadomestita z besedilom »od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2022«, za vrstico s standardom »EN
12807:2008« se doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»
EN
Oprema in pribor za UNP – Premične, 6.2.3.1 in
do
12807:2019 ponovno polnljive, trdo spajkane jeklenke iz
6.2.3.4
nadaljnjega
jekla za utekočinjeni naftni plin (UNP) –
Zasnova in izdelava
«.
V 6.2.4.1 se v tabeli v vrstici s standardom »EN ISO 9809-1:2010« v stolpcu (4) besedi »do nadaljnjega«
nadomestita z besedilom »od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2022«, za vrstico s standardom »EN ISO
9809-1:2010« se doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»
EN ISO
Plinske jeklenke – Zasnova, izdelava in 6.2.3.1 in
do
9809-1:2019 preizkusi ponovno polnljivih plinskih jeklenk in
6.2.3.4
nadaljnjega
velikih jeklenk iz celega iz jekla – 1. del:
Jeklenke in velike jeklenke iz jekel za
poboljšanje z natezno trdnostjo, manjšo od
1100 MPa
«.
V 6.2.4.1 se v tabeli v vrstici s standardom »EN ISO 9809-2:2010« v stolpcu (4) besedi »do nadaljnjega«
nadomestita z besedilom »od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2022«, za vrstico s standardom »EN ISO
9809-2:2010« se doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»
do
EN ISO
Plinske jeklenke – Zasnova, izdelava in 6.2.3.1 in
6.2.3.4
nadaljnjega
9809-2:2019 preizkusi ponovno polnljivih plinskih jeklenk in
velikih jeklenk iz celega iz jekla – 2. del:
Jeklenke in velike jeklenke iz jekel za
poboljšanje z natezno trdnostjo, enako ali
večjo od 1100 MPa
«.
V 6.2.4.1 se v tabeli v vrstici s standardom »EN ISO 9809-3:2010« v stolpcu (4) besedi »do nadaljnjega«
nadomestita z besedilom »od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2022«, za vrstico s standardom »EN ISO
9809-3:2010« se doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
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V 6.2.4.1 se v tabeli v vrstici s standardom »EN ISO 17871:2015« v stolpcu (4) besedi »do nadaljnjega«
nadomestita z besedilom »od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2021«, za vrstico s standardom »EN ISO
17871:2015« se doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»
EN ISO
Plinske jeklenke – Ventili za hitro
6.2.3.1,
do
17871:2015 razbremenitev jeklenk – Specifikacija in 6.2.3.3 in nadaljnjega
+ A1:2018
preizkus tipa
6.2.3.4
«.
V 6.2.4.2 se v tabeli v vrstici s standardom »EN 1968:2002 + A1:2005 (razen Priloge B)« v zadnjem stolpcu
besedi »do nadaljnjega« nadomestita z besedilom »do 31. decembra 2022«, v vrstici s standardom »EN
1802:2002 (razen Priloge B)« se v zadnjem stolpcu besedi »do nadaljnjega« nadomestita z besedilom »do
31. decembra 2022«, za vrstico s standardom »EN 1802:2002 (razen Priloge B)« se doda nova vrstica z
besedilom, ki se glasi:
»
EN ISO
Plinske jeklenke – Plinske jeklenke in velike jeklenke iz
18119:2018
celega iz jekla in aluminijevih zlitin – Redni pregled in
preizkus
obvezna od
OPOMBA: Ne glede na določbo B.1 tega standarda je
1. januarja 2023
treba izločiti vse jeklenke in velike jeklenke z debelino
plašča manjšo od najmanjše računske debeline plašča.
«.
V 6.2.4.2 se v tabeli v vrstici s standardom »EN 1440:2016 (razen priloge C)« v zadnjem stolpcu besedilo
»obvezna od 1. januarja 2019« nadomesti z besedilom »do 31. decembra 2021«, za vrstico s standardom
»EN 1440:2016 (razen priloge C)« se doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»
EN 1440:2016
+ A1:2018 +
Oprema in pribor za UNP – Premične, ponovno
obvezna od
A2:2020
polnljive, varjene in trdo spajkane jeklenke iz jekla za
1. januarja 2022
(razen priloge
utekočinjeni naftni plin (UNP) – Redni pregled
C)
«.
V 6.2.4.2 se v tabeli v vrstici s standardom »EN 16728:2016 (razen razdelka 3.5, priloge F in priloge G)« v
zadnjem stolpcu besedilo »obvezna od 1. januarja 2019« nadomesti z besedilom »do 31. decembra 2021«,
za vrstico s standardom »EN 16728:2016 (razen razdelka 3.5, priloge F in priloge G)« se doda nova vrstica z
besedilom, ki se glasi:
»
EN
Oprema in pribor za UNP – Premične, ponovno
16728:2016 +
obvezna od
polnljive jeklenke iz jekla za UNP, razen varjenih in trdo
A1:2018 +
1. januarja 2022
spajkanih – Redni pregled
A2:2020
«.
V 6.2.4.2 se v tabeli v vrstici s standardom »EN ISO 10462:2013« v zadnjem stolpcu besedi »do nadaljnjega«
nadomestita z besedilom »do 31. decembra 2022«, za vrstico s standardom »EN ISO 10462:2013« se doda
nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
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V 6.2.4.2 se v tabeli v vrstici s standardom »EN 1803:2002 (razen Priloge B)« v zadnjem stolpcu besedi »do
nadaljnjega« nadomestita z besedilom »do 31. decembra 2022«, za vrstico s standardom »EN 1803:2002
(razen Priloge B)« se doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»
EN ISO
Plinske jeklenke – Varjene jeklenke iz aluminijevih zlitin
obvezna od
10460:2018
ter ogljikovih in nerjavnih jekel – Redni pregled in
1. januarja 2023
preizkus
«.
V 6.2.4.2 se v stolpcu (2) črtata »(ISO 10462:2013)« in »(ISO 22434:2006)«.
V 6.2.5 se za besedilom »ki jih je odobril« doda besedilo », in ga posodobiti ob morebitni spremembi«, za
dosedanjim drugim odstavkom pa se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Takoj, ko se lahko uporablja novo navedeni standard v 6.2.2 ali 6.2.4, mora pristojni organ umakniti svojo
odobritev ustrezne tehnične specifikacije. Uporabiti se sme prehodno obdobje, ki se konča najpozneje z dnem
začetka veljavnosti nove izdaje ADR.«.
V 6.2.5.5 se besedi »tlak loma« nadomestita z besedama »porušitveni tlak«.
V 6.2.6 se beseda »gorilnih« nadomesti z besedo »gorivnih«.
V 6.2.6.1.5 se prva poved spremeni tako, da se glasi: »Notranji tlak aerosolnih razpršilcev pri 50 °C ne sme
biti večji od dveh tretjin preizkusnega tlaka niti od 1,2 MPa (12 barov) pri uporabi vnetljivih utekočinjenih plinov,
1,32 MPa (13,2 bara) pri uporabi nevnetljivih utekočinjenih plinov in 1,5 MPa (15 barov) pri uporabi nevnetljivih
stisnjenih ali raztopljenih plinov.«.
V 6.2.6.3 se beseda »nepredušnosti« nadomesti z besedo »neprepustnosti«.
V 6.2.6.3.1.1 se besedilo »vložki gorivne celice« nadomesti z besedilom »vložki gorivnih celic«.
V 6.2.6.3.2 se beseda »raven« nadomesti z besedo »stopnjo«.
V 6.2.6.3.2.1 se:
–
alineja (b) spremeni tako, da se glasi:
»(b) ustrezna navodila, ki se bodo uporabljala za pregled in preizkus, kontrolo kakovosti, zagotavljanje
kakovosti in delovne procese,«,
–
alineja (c) spremeni tako, da se glasi:
»(c) zapisnike o kakovosti, kakor so poročila o pregledih, rezultati preizkusov, podatki o umerjanju in
certifikatih,«,
–
alineja (e) spremeni tako, da se glasi:
»(e) postopke za pregled dokumentov in njihovo revizijo,«,
–
v alineji (f) besedi »gorivne celice« nadomestita z besedama »gorivnih celic«, besedi »preverjanje
neustreznih« pa se nadomestita z besedama »nadzor neskladnih«,
–
alineja (g) spremeni tako, da se glasi:
»(g) programe usposabljanj in postopke kvalifikacije ustreznega osebja in«.
–
se besedilo »Prvo preverjanje in redna preverjanja« nadomesti z besedilom »Prvi pregled in redne
preglede«.
V 6.2.6.3.2.2.2 se beseda »zvijanje« nadomesti z besedo »robljenje«.
V 6.2.6.3.3 (b) se besedi »enakovredna raven« nadomestita z besedama »enaka stopnja«.
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V 6.2.6.4 in opombi pod črto številka 4 se kratica »EEC« nadomesti s kratico »EGS«.
Poglavje 6.3
V naslovu poglavja 6.3 se za dosedanjim besedilom doda besedilo »(UN št. 2814 in 2900)«.
V 6.3.1.1 se za črko »A« doda besedilo »(UN št. 2814 in 2900)«.
Odstavek 6.3.1.3 se preštevilči in postane odstavek 6.3.2.3.
V 6.3.4.1 se tretja poved spremeni tako, da se glasi: »Črke, številke in znaki morajo biti veliki najmanj 12 mm,
razen pri embalaži s prostornino največ 30 litrov ali neto maso največ 30 kg, pri kateri morajo biti oznake velike
najmanj 6 mm, ter pri embalaži s prostornino največ 5 litrov ali neto maso največ 5 kg, pri kateri morajo biti
oznake sorazmerno velike.«.
V 6.3.5.2.2 se črta beseda »petkrat«, številka »6.3.5.3.6.1« se nadomesti s številko »6.3.5.3.5.1«, številka
»6.3.5.3.6.2« se nadomesti s številko »6.3.5.3.5.2«, številka »6.3.5.3.6.3« pa se nadomesti s številko
»6.3.5.3.5.3«.
V 6.3.5.3.1 se odstavku doda nov naslov, ki se glasi: »Višina padca in udarna plošča«.
Doda se nov naslov 6.3.5.3.2. ki se glasi:
»6.3.5.3.2 Število preizkusnih vzorcev in smer padca«.
Dosedanji odstavek 6.3.5.3.2 se preštevilči in postane odstavek 6.3.5.3.2.1.
Odstavek 6.3.5.3.3 se preštevilči in postane odstavek 6.3.5.3.2.2.
V odstavku 6.3.5.3.2.2 (dosedanji 6.3.5.3.3) se za besedo »soda« dodata besedi »ali ročke«, v alineji (c) pa
se besedilo »plosko na stransko površino« nadomesti z besedilom »enega plosko na telo ali stran«.
Odstavki 6.3.5.3.4, 6.3.5.3.5, 6.3.5.3.6, 6.3.5.3.6.1, 6.3.5.3.6.2 in 6.3.5.3.6.3 se preštevilčijo in postanejo
odstavki 6.3.5.3.3, 6.3.5.3.4, 6.3.5.3.5, 6.3.5.3.5.1, 6.3.5.3.5.2 in 6.3.5.3.5.3.
V 6.3.5.3.5.3 (dosedanji 6.3.5.3.6.3) se številka »6.3.5.3.6.1« nadomesti s številko »6.3.5.3.5.1«, številka
»6.3.5.3.6.2« se nadomesti s številko »6.3.5.3.5.2«, številka »6.3.5.3.2« pa se nadomesti z besedilom
»6.3.5.3.2.1 in 6.3.5.3.2.2«.
Poglavje 6.4
V 6.4.2.4 se črtata besedi »in izdelana«
Doda se nov odstavek 6.4.2.8, ki se glasi:
»6.4.2.8
Pri zasnovi tovorka je treba upoštevati mehanizme staranja.«.
Odstavki 6.4.2.8 do 6.4.2.13 se preštevilčijo in postanejo odstavki 6.4.2.9 do 6.4.2.14.
V 6.4.2.9 (dosedanji 6.4.2.8) se beseda »kemično« nadomesti z besedo »kemijsko«.
V 6.4.2.12 (dosedanji 6.4.2.11) se besedi »raven sevanja« nadomestita z besedama »hitrost doze«.
V 6.4.4 se poved za naslovom spremeni tako, da se glasi: »Izvzeti tovorek mora biti načrtovan tako, da
izpolnjuje zahteve iz 6.4.2.1 do 6.4.2.13 in, poleg tega zahteve iz 6.4.7.2, če vsebuje cepljivo snov, ki jo
dovoljuje ena od določb iz 2.2.7.2.3.5 (a) do (f).«.
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V 6.4.5.2 (b), 6.4.5.4.1 (c) (ii), 6.4.5.4.2 (c), 6.4.5.4.4 (c) (ii), 6.4.5.4.5 (b) (ii) in 6.4.7.14 (b) se besedi »ravni
sevanja« nadomestita z besedama »hitrosti doze«.
V 6.4.5.4.3 se v prvi povedi črta besedilo »tekočin in plinov«.
V 6.4.5.4.3 (c) se besedi »stopnje sevanja« nadomestita z besedama »hitrosti doze«.
V 6.4.6.2 se beseda »spuščanja« nadomesti z besedo »puščanja«, besedi »da izpolnjuje« pa se nadomestita
z besedilom »da tovorek izpolnjuje«.
V 6.4.6.4 se besedilo »je ohranjen enak varnostni nivo« nadomesti z besedilom »se zagotovi enaka stopnja
varnosti«.
V 6.4.7.9 se pred besedo »varno« dodata besedi »zadrževalni sistem«.
V 6.4.7.16 (b) (ii) se beseda »konstruiran« nadomesti z besedo »načrtovan«.
6.4.7.17 se spremeni tako, da se glasi:
»6.4.7.17
Tovorek vrste A, zasnovan za pline, mora preprečevati izgubo ali razpršitev radioaktivne vsebine,
če je tovorek predmet preizkusov iz 6.4.16, z izjemo tovorkov vrste A, ki so načrtovani za tritij ali
žlahtne pline.«.
V 6.4.8.2 in 6.4.8.3 se besedilo »razmerah okolja, kot so določene« nadomesti z besedilom »pogojih okolja,
kakor so določeni«.
V 6.4.8.4 se besedilo »temperaturi okolja, kot je določena« nadomesti z besedilom »pogojih okolja, kakor so
določeni«.
V 6.4.8.2 se v alineji (a) besedilo »spremenijo ureditev, geometrijsko obliko ali fizikalno stanje« nadomesti z
besedilom »spremembo ureditve, geometrijske oblike ali fizikalnega stanja«, v alineji (b) se besedi »zmanjšajo
učinkovitost« nadomestita z besedama »zmanjšanje učinkovitosti«, alineja (c) pa se spremeni tako, da se
glasi:
»(c) pospešitev korozije v kombinaciji z vlago.«.
V 6.4.8.7 se beseda »pranja« nadomesti z besedo »razparanja«, beseda »brušenja« pa se nadomesti z
besedo »abrazije«.
V 6.4.8.8 in 6.4.10.3 se za besedo »zunanje« doda beseda »nevezane«.
V 6.4.8.8 in 6.4.10.3 (b) (i) se besedi »raven sevanja« nadomestita z besedama »hitrost doze«.
V 6.4.8.9 in 6.4.10.4 se besedilo »preizkusa stopnjevane potopitve« nadomesti z besedilom »strožjega
preizkusa s potopitvijo«.
V 6.4.11.2 (c) (iv) se besedi »največja masa« nadomestita z besedama »skupna masa«.
V 6.4.11.2 (d) se besedilo »njihova skupna koncentracija« nadomesti z besedilom »skupna koncentracija teh
snovi«.
V 6.4.11.8 (b) (i) se za besedama »med ventilom« dodata besedi »ali varovalko«, besedilo »mora ostati ventil
neprepusten« pa se nadomesti z besedilom »morata ostati ventil in varovalka neprepustna«.
V 6.4.12.1 (a) se črta besedilo »LSA-III snov,«.
V 6.4.12.3 (c) se beseda »zarjavelost« nadomesti z besedo »korozija«.
V 6.4.13 se besedilo »določenem v 6.4.15 do 6.4.21:« nadomesti z besedilom »skupini preizkusov ali seriji
ustreznih preizkusov, določenih v 6.4.15 do 6.4.21:«.
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V 6.4.17.3 (a) se besedi »mirnem okolju« nadomestita z besedilom »mirnih pogojih okolja«.
V 6.4.17.3 (b) se besedilo »povsod v vzorcu« nadomesti z besedilom »v vseh delih vzorca«.
Doda se nov naslov 6.4.23.2, ki se glasi:
»6.4.23.2
Vloga za dovoljenje za prevoz«.
Dosedanji odstavek 6.4.23.2 se preštevilči in postane odstavek 6.4.23.2.1.
Doda se nov odstavek 6.4.23.2.2, ki se glasi:
»6.4.23.2.2 Vloga za dovoljenje za prevoz SCO-III mora vsebovati:
(a)

izjavo o tem, do kakšne stopnje in zakaj pošiljka velja za pošiljko SCO-III,

(b)

utemeljitev za izbiro SCO-III s prikazom, da:
(i)

ne obstaja nobena ustrezna embalaža,

(ii)

zasnova in/ali izdelava embalaže ali razstavljanje predmeta ni praktično, tehnično ali
ekonomsko izvedljivo,

(iii)

ne obstaja nobena druga izvedljiva možnost,

(c)

natančen opis predvidene radioaktivne vsebine z navedbo fizikalnih in kemičnih stanj in
vrsto oddanega sevanja,

(d)

natančen opis zasnove SCO-III, vključno z vsemi inženirskimi risbami, seznami materialov
in metodami izdelave,

(e)

vse podatke, ki jih potrebuje pristojni organ, da lahko presodi, ali so izpolnjene zahteve iz
4.1.9.2.4 (e) in zahteve iz 7.5.11, CV33 (2), kadar je to primerno,

(f)

načrt prevoza,

(g)

opis uporabljenega sistema vodenja, ki je predpisan v 1.7.3.«.

V 6.4.23.4 (g) se beseda »nemoteno« nadomesti z besedo »varno«.
V 6.4.23.4 se doda nova alineja (f), ki se glasi:
»(f) če je tovorek namenjen za prevoz po skladiščenju, utemeljitev upoštevanje mehanizmov staranja v
varnostni analizi ter v okviru predlaganih obratovalnih in vzdrževalnih navodil,«
V 6.4.23.4 dosedanje alineje od (f) do (i) postanejo alineje od (g) do (j).
V 6.4.23.4 se na koncu alineje (i) (dosedanje (h)) črta beseda »in«, na koncu alineje (j) (dosedanje (i)) se pika
nadomesti z besedo »in« in doda nova alineja (k), ki se glasi:
»(k) za tovorke, namenjene za prevoz po skladiščenju, program z analizo vrzeli, ki opisuje sistematični
postopek za redno ocenjevanje sprememb veljavnih predpisov, sprememb v tehničnem znanju in
sprememb stanja zasnove tovorka med skladiščenjem.«.
V 6.4.23.5 (d), 6.4.23.15 (p) in 6.4.23.17 (s) se besedi »zunanjih razmerah« nadomestita z besedama »pogojih
okolja«.
V 6.4.23.8 (c) se besedi »računskih metodah« nadomestita z besedo »izračunih«.
V 6.4.23.10 (c) in 6.4.23.10 (f) se besedi »raven sevanja« nadomestita z besedama »hitrost doze«.
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V 6.4.23.10 (h) se besedilo »Mednarodnih temeljnih varnostnih standardih za varovanje pred ionizirajočim
sevanjem in za varnost virov radioaktivnega sevanja, Varnostna zbirka št. 115, IAEA, Dunaj (1996)« nadomesti
z besedilom »dokumentu Varstvo pred sevanji in varnost virov sevanja: Mednarodni temeljni varnostni
standardi, Zbirka varnostnih standardov IAEA, št. GSR del 3, IAEA, Dunaj (2014)«, besedi »v prometu« pa se
nadomestita z besedama »pri prevozu«.
V 6.4.23.11 se črta alineja (d).
V 6.4.23.12 (a) se besedilo »6.4.23.11 (a), (b), (c) in (d)« nadomesti z besedilom »6.4.23.11 (a), (b) in (c)«,
črta se besedilo »in oznaka "-96"«, besedilo »A/132/B(M)F-96« se nadomesti z besedilom »A/132/B(M)F«,
besedilo »A/132/B(M)F-96T« se nadomesti z besedilom »A/132/B(M)FT«, besedilo »A/139/IF-96« se
nadomesti z besedilom »A/139/IF«, besedilo »A/145/H(U)-96« pa z besedilom »A/145/H(U)«.
V 6.4.23.12 (b) se besedilo »A/132/B(M)F-96« nadomesti z besedilom »A/132/B(M)F«, besedilo
»CH/28/B(M)F-96« pa se nadomesti z besedilom »CH/28/B(M)F«.
V 6.4.23.12 (c) se besedilo »A/132/B(M)F-96 (Rev.2)« nadomesti z besedilom »A/132/B(M)F (Rev.2)«,
besedilo »A/132/B(M)F-96(Rev.0)« pa se nadomesti z besedilom »A/132/B(M)F (Rev.0)«.
V 6.4.23.12 (d) se besedilo »A/132/B(M)F-96(SP503)« nadomesti z besedilom »A/132/B(M)F (SP503)«.
V 6.4.23.15 (k) (iii) se besedi »kritičnosti vsebine« nadomestita z besedilom »tovorka pred kritičnostjo«.
V 6.4.23.15 (k) (v) in 6.4.23.17 (n) (vi) se besedi »nevtronski multiplikaciji« nadomestita z besedama
»nevtronskem pomnoževanju«.
V 6.4.23.17 (m) se beseda »zadrževanega« nadomesti z besedo »zadrževalnega«.
V 6.4.23.17 (n) (ii) se beseda »zadrževalnega« nadomesti z besedo »zaščitnega«.
V 6.4.23.17 (n) (iv) se beseda »vsebine« nadomesti z besedo »tovorka«.
V 6.4.23.17 se doda nova alineja (p), ki se glasi:
»(p) za zasnove tovorkov, za katere veljajo prehodne določbe iz 1.6.6.2.1, izjavo z navedbo določb ADR,
veljavnih od 1. januarja 2021, ki jim tovorek ne ustreza,«.
V 6.4.23.17 dosedanje alineje od (p) do (w) postanejo alineje od (q) do (x).
Poglavje 6.5
V 6.5.1.1.2 se beseda »blagu« nadomesti z besedo »obremenitvam«.
V 6.5.2.1.1 (a) se besedilo »ki se označijo z žigom ali izbočeno, se lahko namesto opisanega znaka uporabita«
nadomesti z besedilom »na kateri je oznaka natisnjena ali vtisnjena, se lahko namesto tega uporabljata veliki«.
Doda se nov odstavek 6.5.2.1.3, ki se glasi:
»6.5.2.1.3 Če IBC ustreza enemu ali več preizkušenim vzorcem vrste IBC, vključno z enim ali več
preizkušenim vzorcem vrste embalaže ali vzorcem vrste velike embalaže, je lahko na IBC več
kakor ena oznaka z navedbo ustrezno izpolnjenih preizkusnih zahtev. Če je na IBC več oznak,
morajo biti oznake tesno skupaj, vse pa morajo biti vidne v celoti.«.
V 6.5.2.2.1 se črtata zadnja vrstica v tabeli in opomba b pod tabelo.
V 6.5.2.2.2 se v prvi povedi besedilo »IBC pri zlaganju v višino med uporabo« nadomesti z besedilom »pri
zlaganju v višino«.
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V 6.5.2.2.4 se zadnji dve povedi prvega odstavka nadomestita z besedilom, ki se glasi: »Oznake morajo biti
nameščene v zaporedju, prikazanem v 6.5.2.1.1. Oznake morajo biti trajne, čitljive in na takšnem mestu, da
so lahko dostopne za pregled potem, ko se notranja posoda namesti v zunanjo oblogo. Če oznake na notranji
posodi niso lahko dostopne za pregled zaradi zasnove zunanje obloge, je treba na zunanjo oblogo namestiti
kopije zahtevanih oznak, ki so na notranji posodi, in pred njimi navesti besedi "notranja posoda". Kopija mora
biti trajna, čitljiva in na takšnem mestu, da je lahko dostopna za pregled.«, v drugem odstavku pa se prvi dve
povedi spremenita tako, da se glasita: »Datum proizvodnje plastične notranje posode se lahko alternativno
označi na notranji posodi neposredno ob drugih oznakah. V tem primeru navedba datuma na drugih oznakah
ni obvezna.«.
6.5.5.1.2 in 6.5.5.1.3 se spremenita tako, da se glasita:
»6.5.5.1.2 Telesa morajo biti izdelana iz ustrezne kovine, ki se lahko preoblikuje in brezhibno zvari. Vari
morajo biti strokovno zavarjeni in zagotavljati popolno varnost. Upoštevati je treba vzdržljivost
materiala pri nizki temperaturi.
6.5.5.1.3

Paziti je treba, da ne pride do škode zaradi galvanskih učinkov ob stiku različnih kovin.«.

V 6.5.5.1.5 se besedi »raztržna trdnost« nadomestita z besedilom »raztezek pri lomu« (dvakrat), besedi
»raztržne trdnosti« pa se nadomestita z besedilom »raztezka pri lomu«.
V 6.5.5.1.6 se za naslovom doda nova prva poved, ki se glasi: »Kovinski IBC s prostornino, večjo od 1500
litrov, morajo izpolnjevati naslednje zahteve glede najmanjše debeline stene:«.
V 6.5.5.1.6 se tabela pod (a) spremeni tako, da se glasi:
»
Debelina sten (T) v mm
Vrste 11A, 11B, 11N
Vrste 21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N
nezaščitene
zaščitene
nezaščitene
zaščitene
T = C/2000 + 1,5

T = C/2000 + 1,0

T = C/1000 + 1,0

T = C/2000 + 1,5

«.
V 6.5.5.1.7 se beseda »izenačevanje« nadomesti z besedo »razbremenitev« (trikrat), beseda »raztreščenje«
se nadomesti z besedilom », da bi prišlo do porušitve«, beseda »raztreščenja« pa se nadomesti z besedama
»delovanja naprave«.
6.5.5.2.4 se spremeni tako, da se glasi:
»6.5.5.2.4 Robovi morajo biti speti, toplotno zatesnjeni, zlepljeni ali izdelani po drugi enakovredni metodi.
Vsi konci spetih robov morajo biti zaščiteni.«.
V 6.5.5.2.7, 6.5.5.3.4 in 6.5.5.4.8 se za besedo »odpornosti« dodata besedi »proti staranju«.
V 6.5.5.3.2 in 6.5.5.4.6 se besedilo »na primeren način zaščiten« nadomesti z besedama »ustrezno odporen«.
V 6.5.5.4.4 se beseda »stanje« nadomesti z besedo »celovitost«.
V 6.5.5.4.17 se beseda »povišanje« nadomesti z besedo »povečanje«, zadnja poved pa se spremeni tako, da
se glasi: »Valovita plast plošče mora biti čvrsto prilepljena na zunanjo plast.«.
V 6.5.5.4.22, 6.5.5.5.7 in 6.5.5.6.9 se besedi »mehansko delo« nadomestita z besedilom »delo z mehanskimi
sredstvi«.
V 6.5.5.5.4 se besedi »natezno trdnost« nadomestita z besedilom »odpornost proti predrtju«.
V 6.5.5.6.3 se beseda »Odpornost« nadomesti z besedo »Trdnost«.
V 6.5.6.3.3 se besedi »kemična obstojnost« nadomestita z besedama »kemijska združljivost«.
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V 6.5.6.3.5 se v tretjem odstavku za besedo »zlaganja« dodata besedi »v višino«.
V 6.5.6.5.3 in 6.5.6.10.3 se besedi »v zrak« nadomestita z besedama »od tal«.
V 6.5.6.6 se za besedo »zlaganja« dodata besedi »v višino«.
V 6.5.6.9.2 (c) se beseda »obliko« nadomesti z besedo »plastičnost«.
V 6.5.6.9.5 (d) se besedi »s tal« nadomestita z besedama »od tal«.
V 6.5.6.12.3 se besedi »v zrak« nadomestita z besedilom »od tal v pokončni položaj«.
V 6.5.6.14.1 se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. opis zasnove vrste IBC (na primer mere, materiali, zapirala, debeline sten), vključno z načinom izdelave
(na primer oblikovanje s pihanjem) in risbo(ami) in/ali fotografijo(ami),«.
Poglavje 6.6
V 6.6.3.3 se v prvi povedi besedilo »velike embalaže pri zlaganju v višino med uporabo« nadomesti z
besedilom »pri zlaganju v višino«.
Doda se nov odstavek 6.6.3.4, ki se glasi:
»6.6.3.4
Če velika embalaža ustreza enemu ali več preizkušenim vzorcem vrste velike embalaže, vključno
z enim ali več preizkušenim vzorcem vrste embalaže ali vzorcem vrste IBC, je lahko na veliki
embalaži več kakor ena oznaka z navedbo ustrezno izpolnjenih preizkusnih zahtev. Če je na veliki
embalaži več oznak, morajo biti oznake tesno skupaj, vse pa morajo biti vidne v celoti.«.
6.6.4.1.2 se spremeni tako, da se glasi:
»6.6.4.1.2 Paziti je treba, da ne pride do škode zaradi galvanskih učinkov ob stiku različnih kovin.«.
6.6.4.2.2 se spremeni tako, da se glasi:
»6.6.4.2.2 Ves material, uporabljen za izdelavo prožne velike embalaže vrste 51M, mora po popolni potopitvi
v vodi za najmanj 24 ur ohraniti najmanj 85 % natezne trdnosti, ki je bila izmerjena po predhodno
izenačenih klimatskih razmerah za material pri relativni vlagi največ 67 %.«.
V 6.6.4.2.3 se beseda »zavarjeni« nadomesti z besedo »zatesnjeni«.
V 6.6.4.2.6 in 6.6.4.3.3 se za besedo »odpornosti« dodata besedi »proti staranju«.
V 6.6.4.3.1 se besedilo »na primeren način zaščiten« nadomesti z besedama »ustrezno odporen«.
V 6.6.4.4.2 se besedi »natezno trdnost« nadomestita z besedilom »odpornost proti predrtju«.
V 6.6.4.4.4 in 6.6.4.5.6 se besedi »mehansko delo« nadomestita z besedilom »delo z mehanskimi sredstvi«.
V 6.6.5.1.3 se besedilo »običajnih razmerah v okolju« nadomesti z besedama »pogojih okolja«.
V 6.6.5.2.3 se beseda »razteznost« nadomesti z besedo »plastičnost«.
V 6.6.5.3.2.3 se besedi »v zrak« nadomestita z besedama »od tal«.
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Poglavje 6.7
V 6.7.2.1, 6.7.3.1 in 6.7.4.1 se beseda »odbijači« nadomesti z besedo »drsniki«.
V 6.7.2.1 se besedilo »pri temperaturi okolja« nadomesti z besedilom »pri pogojih okolja«, besedi
»mehanizirano prekladanje« pa se nadomestita z besedilom »delo z mehanskimi sredstvi«.
V 6.7.2.2.1 se besedilo »nastanka korozijskih razpok zaradi notranje napetosti« nadomesti z besedama
»napetostne korozije«, beseda »zvarljivosti« pa se nadomesti z besedo »varivosti«.
V 6.7.2.2.15 se zadnja poved spremeni tako, da se glasi: »Sprejeti je treba ukrepe za preprečitev nevarne
elektrostatične razelektritve.«.
V 6.7.2.3.1 se besedilo »merilnikov odpornostnega raztezka« nadomesti z besedilom »uporovnih merilnih
lističev«.
V 6.7.2.3.3.4, 6.7.2.4.6, 6.7.2.4.7, 6.7.3.3.3.4, 6.7.3.4.4, 6.7.4.3.3.4 in 6.7.4.4.6 se besedi »pred pretrganjem«
nadomestita z besedama »pri lomu«:
V 6.7.2.5.3 se besedi »kontrolne odprtine« nadomestita z besedilom »odprtine za pregled« (dvakrat).
V 6.7.2.5.9, 6.7.3.5.11 in 6.7.4.5.11 se beseda »spojnico« nadomesti z besedo »zvezo«, beseda »odpornosti«
pa se nadomesti z besedo »trdnosti«.
V 6.7.2.5.10, 6.7.3.5.12 in 6.7.4.5.13 se beseda »Razpočni« nadomesti z besedo »Porušitveni«.
V 6.7.2.5.11 in 6.7.3.5.13 se beseda »oblikovati« nadomesti z besedo »preoblikovati«.
V 6.7.2.6.2 se beseda »dogodka« nadomesti z besedo »dejanja«, besedilo »čep z vijačnim navojem« pa se
nadomesti z besedama »navojno zapiralo«.
V 6.7.2.6.3 (a) (i) se besedilo »ali drugega nepričakovanega dogodka« nadomesti z besedilom »udarca ali
drugega nepredvidenega dejanja«.
V 6.7.2.12.2.1 in 6.7.3.8.1.1 se pomen faktorja »U« spremeni tako, da se glasi:
»U = koeficient toplotne prevodnosti izolacije v kW·m -2·K-1, pri 38 °C«.
V 6.7.2.13.1 se besedilo »prečnim prerezom pretoka« nadomesti z besedama »pretočni prerez«, beseda
»nominalno« pa se nadomesti z besedo »nazivno«.
V 6.7.2.17.1, 6.7.3.13.1, 6.7.4.12.1 in 6.7.5.10.1 se beseda »oporniki« nadomesti z besedo »drsniki«.
Doda se nov naslov 6.7.2.19.6, ki se glasi:
»6.7.2.19.6 Pregled in preizkus premičnih cistern in polnjenje po dnevu izteka veljavnosti zadnjega rednega
pregleda in preizkusa«.
Dosedanji odstavek 6.7.2.19.6 se preštevilči in postane odstavek 6.7.2.19.6.1.
Doda se nov odstavek 6.7.2.19.6.2, ki se glasi:
»6.7.2.19.6.2 Razen v primerih iz 6.7.2.19.6.1, se lahko premične cisterne, pri katerih je bil zamujen rok za
njihov predvideni 5-letni ali 2,5-letni redni pregled in preizkus, polnijo in dajo v prevoz samo, če
je novi 5-letni redni pregled in preizkus opravljen v skladu s 6.7.2.19.4.«.
V 6.7.2.19.7, 6.7.3.15.7 in 6.7.4.14.7 se beseda »varnost« nadomesti z besedo »celovitost«, beseda
»zarjavelosti« pa z besedo »korozije«.
V 6.7.2.20.1 se beseda »valobrani« nadomesti z besedama »valovnimi pregradami« (dvakrat).
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V 6.7.3.1 se besedilo »v razmerah okolja« nadomesti z besedilom »pri pogojih okolja«, besedi »mehanizirano
prekladanje« pa se nadomestita z besedilom »delo z mehanskimi sredstvi«.
V 6.7.3.2.1 se besedilo »nastanka korozijskih razpok zaradi notranje napetosti« nadomesti z besedama
»napetostne korozije«, beseda »zvarljivosti« pa se nadomesti z besedo »varivosti«.
V 6.7.3.2.12 (b) se besedilo »toplotno prevodnost pod« nadomesti z besedilom »koeficient toplotne
prevodnosti, ki ne presega«.
V 6.7.3.4.1 se za dosedanjim besedilom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Poleg tega je treba upoštevati vse ustrezne posebne določbe za premične cisterne, navedene v koloni (11)
tabele A v poglavju 3.2 in opisane v 4.2.5.3.«.
V 6.7.3.5.2 se beseda »oddušnih« nadomesti z besedo »prezračevalnih«, besedi »nadzornih odprtin« pa se
nadomestita z besedilom »odprtin za pregled«.
V 6.7.3.5.5 se besedilo »ustrezne privarjene šobe« nadomesti z besedilom »ustreznega privarjenega
nastavka«.
V 6.7.3.5.6 se besedi »kontrolne odprtine« nadomestita z besedilom »odprtine za pregled«.
V 6.7.3.9.1 in 6.7.4.8.1 se besedilo »prečni prerezi pretoka« nadomesti z besedama »pretočni prerez«.
V 6.7.3.9.1 (c) se besedilo »je določena za nazivni tlak« nadomesti z besedilom »pripada nazivnemu tlaku«.
V 6.7.3.9.1 (d) in 6.7.4.8.1 (d) se beseda »nominalna« nadomesti z besedo »nazivna«.
Doda se nov naslov 6.7.3.15.6, ki se glasi:
»6.7.3.15.6 Pregled in preizkus premičnih cistern in polnjenje po dnevu izteka veljavnosti zadnjega rednega
pregleda in preizkusa«.
Dosedanji odstavek 6.7.3.15.6 se preštevilči in postane odstavek 6.7.3.15.6.1.
Doda se nov odstavek 6.7.3.15.6.2, ki se glasi:
»6.7.3.15.6.2 Razen v primerih iz 6.7.3.15.6.1, se lahko premične cisterne, pri katerih je bil zamujen rok za
njihov predvideni 5-letni ali 2,5-letni redni pregled in preizkus, polnijo in dajo v prevoz samo, če
je novi 5-letni redni pregled in preizkus opravljen v skladu s 6.7.3.15.4.«.
V 6.7.3.15.10 se beseda »žaganja« nadomesti z besedo »žganja«.
V 6.7.4.1 se besedi »mehanizirano prekladanje« nadomestita z besedilom »delo z mehanskimi sredstvi«.
V 6.7.4.2.1 se besedilo »nastanka korozijskih razpok zaradi notranje napetosti« nadomesti z besedama
»napetostne korozije«, beseda »varljivosti« pa se nadomesti z besedo »varivosti«.
V 6.7.4.5.2 se beseda »obenj« nadomesti z besedo »ogenj«, beseda »druga« se nadomesti z besedo »drugo«,
beseda »tretja« pa z besedo »tretje«.
V 6.7.4.8.1 (c) se besedi »lomljivo ploščico« nadomestita z besedama »lomljive ploščice«.
Doda se nov naslov 6.7.4.14.6, ki se glasi:
»6.7.4.14.6 Pregled in preizkus premičnih cistern in polnjenje po dnevu izteka veljavnosti zadnjega rednega
pregleda in preizkusa«.
Dosedanji odstavek 6.7.4.14.6 se preštevilči in postane odstavek 6.7.4.14.6.1.

50

Stran

1740 /

Št.

26 / 19. 2. 2021

Uradni list Republike Slovenije

Doda se nov odstavek 6.7.4.14.6.2, ki se glasi:
»6.7.4.14.6.2 Razen v primerih iz 6.7.4.14.6.1 se lahko premične cisterne, pri katerih je bil zamujen rok za
njihov predvideni 5-letni ali 2,5-letni redni pregled in preizkus, polnijo in dajo v prevoz samo, če
je novi 5-letni redni pregled in preizkus opravljen v skladu s 6.7.4.14.4.«.
V 6.7.5.2.1 se beseda »privezovanje« nadomesti z besedo »pritrjevanje«, beseda »zagozdami« se nadomesti
z besedo »drsniki«, beseda »prekladanje« pa z besedo »delo«.
V 6.7.5.2.3 se v prvi povedi za besedo »celega« doda besedilo »ali iz kompozitnega materiala«.
V 6.7.5.2.4 (a) se besedilo »ISO 11114-1:2012« nadomesti z besedilom »ISO 11114-1:2012 + A1:2017«.
V 6.7.5.3.3 se besedilo »navojnimi vreteni se morajo zapirati z obračanjem ročaja v smeri vrtenja urinega«
nadomesti z besedilom »vijačnimi vreteni se morajo zapirati z obračanjem ročnega obroča v smeri urnega«,
pred besedama »ventilih MEGC« se doda beseda »ločilnih«, zadnja poved pa se spremeni tako, da se glasi:
»Za izdelavo ventilov in pribora se morajo uporabljati kovine, ki jih je mogoče preoblikovati.«.
V 6.7.5.3.4 se beseda »spojnico« nadomesti z besedo »zvezo«.
V 6.7.5.4.2 se beseda »tujkov« nadomesti z besedama »tujih snovi«.
V 6.7.5.6.1 se besedilo »s prečnimi prerezi pretoka« nadomesti z besedilom »s pretočnim prerezom«.
V 6.7.5.12.5 se beseda »varnost« nadomesti z besedo »celovitost«.
Poglavje 6.8
V 6.8.2.1.6 se besedilo »strokovno zavarjeni in morajo zagotavljati največjo« nadomesti z besedilom »izdelani
strokovno in zagotavljati popolno«.
V 6.8.2.1.10 se beseda »zvarljivosti« nadomesti z besedo »varivosti«.
V 6.8.2.1.11 se besedi »varjenih cistern« nadomesti z besedilom »varjenih sten cistern«.
V 6.8.2.1.18 se v opombi pod črto številka 3 za dosedanjim besedilom doda besedilo, ki se glasi: »Vendar pa
ima lahko presek sten cistern v skladu s 6.8.2.1.14 (a) vdolbine ali izbokline, kakor so kanali, izrezi ali
poglobljene vstopne odprtine. Izdelane smejo biti iz ravne ali oblikovane (vbočene ali izbočene) pločevine.
Zareze in druge nenačrtovane deformacije se ne štejejo za vdolbine ali izbokline. Glej "Smernice za uporabo
opombe
pod
črto
3
iz
ADR
6.8.2.1.18"
na
spletni
strani
sekretariata
UNECE
(http://www.unece.org/trans/danger/danger.html).«.
V 6.8.2.1.23 se prve tri povedi nadomestijo z besedilom, ki se glasi: »Pooblaščeni organ, ki opravlja preglede
v skladu s 6.8.2.4.1 ali 6.8.2.4.4, mora preveriti in potrditi sposobnost proizvajalca, delavnice za vzdrževanje
ali popravila, za izvajanje varilskih del in sistem za zagotavljanje kakovosti zvarov.«, zadnji odstavek pa se
spremeni tako, da se glasi:
»Če obstaja dvom v kakovost zvarov, tudi tistih, ki so bili narejeni za odpravo napak, ugotovljenih z
neporušitvenimi preizkusi, se lahko zahteva dodatne preglede zvarov.«.
V 6.8.2.1.27 se beseda »ogljika« nadomesti z besedo »oglja« (dvakrat), besedi »podvozje vozila« pa se
nadomestita z besedo »šasijo«.
V 6.8.2.2.1 se beseda »vibracij« nadomesti z besedo »tresljajev«.
V 6.8.2.2.2 se besedi »ventil, izdelan« nadomestita z besedilom »ventil s cevovodi, izdelani«, besedilo »da ga
ni mogoče nenamerno odpreti, zaradi udarcev ali neprevidnosti« pa se nadomesti z besedilom »da preprečuje
vsako nenamerno odpiranje zaradi udarca ali drugega nepredvidenega dejanja«.
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V 6.8.2.2.3 se beseda »prestreznikom« nadomesti z besedo »lovilcem«.
V 6.8.2.2.10 se beseda »razpočni« nadomesti z besedo »porušitveni« (štirikrat).
V 6.8.2.3.1 se v zadnjem odstavku črta besedilo »ventile in drugo«, besedilo »ventili ter druga delovna oprema
ustrezajo« pa se nadomesti z besedilom »delovna oprema ustreza«.
V 6.8.2.5.1 se v sedmi alineji beseda »valobrani« nadomesti z besedama »valovnimi pregradami«, v deveti
alineji se črta beseda »tesnosti«, beseda »preizkusa« se nadomesti z besedo »pregleda«, beseda »preizkus«
pa se nadomesti z besedo »pregled« (trikrat).
V 6.8.2.5.1 se v deseti alineji beseda »preizkuse« nadomesti z besedo »preglede«.
V 6.8.2.6 se besedi », zasnovane, izdelane« nadomestita z besedilom »zasnovane, izdelane, pregledane«.
V 6.8.2.6.1 se v tabeli s standardom »EN 4025:2013 + A1:2016 (razen priloge B)« besedilo v prvem stolpcu
spremeni tako, da se glasi: »EN 14025:2013 + A1:2016 (razen priloge B)«, v stolpcu (4) se besedi »do
nadaljnjega« nadomestita z besedilom »do 31. decembra 2022«, pred dosedanjo vrstico s standardom »EN
13094:2004« se dodata novi vrstici z besedilom, ki se glasi:
»
EN 14025:2018 Cisterne za prevoz nevarnega blaga –
Kovinske tlačne posode – Zasnova in
+ AC:2020
6.8.2.1
izdelava
do
in
OPOMBA: Materiali za cisterno morajo biti v
nadaljnjega
6.8.3.1
skladu najmanj s certifikatom tipa 3.1,
izdanim v skladu s standardom EN 10204.
obvezno od
EN 12972:2018 Cisterne za prevoz nevarnega blaga –
Preizkušanje, pregled in označevanje 6.8.2.3
1. januarja
kovinskih cistern
2022
«.
V 6.8.2.6.1 se v tabeli s standardom »EN 12493:2013 + A1:2014 + AC:2015 (razen Priloge C)« v stolpcu (4)
besedi »do nadaljnjega« nadomestita z besedilom »od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2022«, za vrstico s
standardom »EN 12493:2013 + A1:2014 + AC:2015 (razen Priloge C)« se doda nova vrstica z besedilom, ki
se glasi:
»
EN
Oprema in pribor za UNP – Varjene tlačne 6.8.2.1,
12493:2013+
posode iz jekla za cestne cisterne za UNP – 6.8.2.5,
Zasnova in proizvodnja
A2:2018 (razen
6.8.3.1,
do
priloge C)
OPOMBA: Izraz "cestna cisterna" se šteje 6.8.3.5,
nadaljnjega
kot "pritrjena cisterna" in "zamenljiva 6.8.5.1
cisterna" po ADR.
do
6.8.5.3
«.
V 6.8.2.6.1 se v tabeli s standardom »EN 13317:2002 + A1:2006« v stolpcu (4) besedi »do nadaljnjega«
nadomestita z besedilom »od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2021«, za vrstico s standardom »EN
13317:2002 + A1:2006« se doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»
EN 13317:2018 Cisterne za prevoz nevarnega blaga –
6.8.2.2 in
do
Delovna oprema cistern – Sklop pokrova
6.8.2.4.1 nadaljnjega
vstopne odprtine
«.
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V 6.8.2.6.1 se v tabeli s standardom »EN 13175:2014« v stolpcu (4) besedi »do nadaljnjega« nadomestita z
besedilom »od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2022«, za vrstico s standardom »EN ISO 13175:2014« se
doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»
EN 13175:2019 Oprema in pribor za UNP – Specifikacija in 6.8.2.1.1,
(razen določbe
preizkušanje ventilov in fitingov za tlačne 6.8.2.2,
do
6.8.2.4.1
6.1.6)
posode za utekočinjeni naftni plin (UNP)
nadaljnjega
in
6.8.3.2.3
«.
V 6.8.2.6.1 se v tabeli s standardom »EN 16257:2012« v stolpcu (2) besedilo »Oprema za obratovanje«
nadomesti z besedama »Delovna oprema«.
V 6.8.2.6.1 se v tabeli s standardoma »EN 13308:2002« in »EN 13316:2002« v stolpcu (2) beseda »talni«
nadomesti z besedo »izpustni«.
V 6.8.2.6.2 se v tabeli s standardom »EN 12972:2007« v stolpcu (4) besedi »do nadaljnjega« nadomestita z
besedilom »do 30. junija 2021«, za vrstico s standardom »EN 12972:2007« se doda nova vrstica z besedilom,
ki se glasi:
»
EN 12972:2018 Cisterne za prevoz nevarnega blaga –
obvezno od
6.8.2.4 in
1. julija
Preizkušanje, pregled in označevanje
6.8.3.4
2021
kovinskih cistern
«.
V 6.8.2.7 se v naslovu za besedo »izdelane« doda beseda », pregledane«.
V 6.8.2.7 se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Takoj, ko se lahko uporablja novo navedeni standard v 6.8.2.6, mora pristojni organ umakniti svojo odobritev
ustrezne tehnične specifikacije. Uporabi se lahko prehodno obdobje, ki se konča najpozneje z dnem začetka
veljavnosti nove izdaje ADR.«, na koncu prve povedi novega tretjega odstavka (dosedanjega drugega) pa se
za besedilom »ki jih je odobril« doda besedilo », in ga posodobiti ob morebitni spremembi«.
V 6.8.3.2.2 se besedi »prezračevalne odprtine« nadomestita z besedama »prezračevalne izvrtine«.
V 6.8.3.2.9 se doda nova četrta poved, ki se glasi: »Uporaba težnostnih ventilov ali ventilov na protiutež je
prepovedana.«.
V 6.8.3.2.18 se besedilo »Napeljava zbirne cevi, ki vodi do zapornih ventilov, mora biti dovolj gibljiva, da ščiti
ventile in napeljavo pred striženjem ali uhajanjem vsebine« nadomesti z besedilom »Povezovalne cevi, ki
vodijo do zapornih ventilov, morajo biti dovolj prožne, da ščitijo ventile in napeljavo pred strižnimi napetostmi
ali uhajanjem vsebine iz«.
V 6.8.3.2.20 se besedilo »udarcev in vibracij« nadomesti z besedilom »mehanskih udarcev in tresljajev«,
beseda »povezavo« se nadomesti z besedo »zvezo«, beseda »odpornosti« pa se nadomesti z besedo
»trdnosti«.
V 6.8.3.2.26 se črta beseda »varnostne«.
V 6.8.3.4.8 se beseda »neoporečnost« nadomesti z besedo »celovitost«.
V 6.8.3.4.12 se številka »6.8.3.4.6« nadomesti z besedilom »6.8.2.4.2 in 6.8.2.4.3«.
V 6.8.3.4.16 se beseda »brezhibnost« nadomesti z besedo »celovitost«.
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V 6.8.3.4.17 (a) se besedilo »navzven pravilno varjeni, niso zarjaveli, odrgnjeni, nazobčani, preoblikovani, ne
puščajo, so brez razjed in drugih pomanjkljivosti« nadomesti z besedilom »zunaj pregledani glede korozije,
točkaste korozije, abrazije, zarez, preoblikovanja, napak v varih ali drugega stanja, tudi puščanja«.
6.8.3.4.17 (d) se spremeni tako, da se glasi:
»(d) na nobeni zasilni napravi ali ventilu ni znakov korozije, preoblikovanja in drugih poškodb ali okvar, zaradi
katerih bi bilo poslabšano njihovo delovanje. Daljinska in samodejna zapirala je treba preizkusiti, da se
preveri njihovo pravilno delovanje,«.
V 6.8.3.5.10 se v sedmi alineji beseda »preizkusa« nadomesti z besedo »pregleda« (dvakrat), v osmi alineji
pa se beseda »preizkuse« nadomesti z besedo »preglede«.
V 6.8.3.6 in 6.8.3.7 se v naslovu za besedo »izdelani« doda beseda », pregledani«.
V 6.8.3.7 se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Takoj, ko se lahko uporablja novo naveden standard v 6.8.3.6, mora pristojni organ umakniti svojo odobritev
ustrezne tehnične specifikacije. Uporabi se lahko prehodno obdobje, ki se konča najpozneje z dnem začetka
veljavnosti nove izdaje ADR.«, na koncu prve povedi novega četrtega odstavka (dosedanjega tretjega), pa se
za besedilom »ki jih je odobril« doda besedilo », in ga posodobiti ob morebitni spremembi«.
V 6.8.4 se v posebni določbi TC4 beseda »prevleko« nadomesti z besedo »oblogo«.
V 6.8.4 se v posebni določbi TC5 besedilo »svinčeno ali drugo enakovredno prevleko« nadomesti z besedilom
»svinčevo ali drugo enakovredno oblogo«.
V 6.8.4 se v posebni določbi TE8 besedilo »zunanjih gibkih cevi« nadomesti z besedilom »do zunanjih cevnih
nastavkov cistern«.
V 6.8.4 se v posebni določbi TE11 beseda »tujkov« nadomesti z besedama »tujih snovi«.
V 6.8.4 se v posebni določbi TE12 beseda »navlažena« nadomesti z besedo »omočena«, besedilo »zasilne
naprave za razbremenitev tlaka« se nadomesti z besedilom »naprave za razbremenitev tlaka v sili« (trikrat),
besedilo »zasilnih naprav za razbremenitev tlaka« se nadomesti z besedilom »naprav za razbremenitev tlaka
v sili«, besedilo »zasilne(ih) naprav(e) za razbremenitev tlaka« se nadomesti z besedilom »naprave(-) za
razbremenitev tlaka v sili«, besedilo »zasilna(e) naprava(e) za razbremenitev tlaka« pa z besedilom »naprava(e) za razbremenitev tlaka v sili«.
V 6.8.4 se v posebni določbi TA2 besedilo »zasilnih naprav za razbremenitev tlaka« nadomesti z besedilom
»naprav za razbremenitev tlaka v sili«.
V 6.8.4 se v posebni določbi TT2 beseda »prevleke« nadomesti z besedo »obloge«.
V 6.8.4 se v posebni določbi TT6 v levem stolpcu besedilo spremeni tako, da se glasi: »Redni pregledi morajo
biti opravljeni najmanj vsaka tri leta.«.
V 6.8.4 se v posebni določbi TT8 beseda »šobah« nadomesti z besedo »nastavkih«.
V 6.8.4 se v posebni določbi TT11 besedilo »EN 14025:2013 + A1:2016« nadomesti z besedilom »EN
14025:2018«, besedilo »EN 12493:2013+A1:2014+AC:2015« pa se nadomesti z besedilom »EN
12493:2013+A2:2018«.
V 6.8.5.1.1 (b) se beseda »vročinsko« nadomesti z besedo »toplotno«.
V 6.8.5.1.5 se beseda »vrednosti« nadomesti z besedo »lastnosti«.
V 6.8.5.2.1 se beseda »odpornost« nadomesti z besedo »trdnost« (dvakrat), beseda »odpornosti« pa se
nadomesti z besedo »trdnosti« (dvakrat).
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V 6.8.5.2.3 in 6.8.5.3 se beseda »odpornosti« nadomesti z besedo »trdnosti«.
V 6.8.5.3.1 se beseda »odpornost« nadomesti z besedo »trdnost«, beseda »odpornosti« pa se nadomesti z
besedo »trdnosti«.
V 6.8.5.3.2 se beseda »odpornost« nadomesti z besedo »trdnost«.
V 6.8.5.3.5 se beseda »odpornosti« nadomesti z besedo »trdnosti« (dvakrat).
Poglavje 6.9
V 6.9.2.2.5 se besedilo »mora biti ojačena z rogoznico« nadomesti z besedilom »se mora uporabljati mreža«.
V 6.9.2.3.2 se besedi »Temperaturna obstojnost« nadomestita z besedilom »Točka temperaturne
deformacije«.
V 6.9.2.3.4 se beseda »prevleka« nadomesti z besedo »obloga«, besedilo »Kot termoplastična prevleka za
notranjo oblogo se lahko uporabljajo« pa se nadomesti z besedilom »Kot material za oblogo se lahko
uporabljajo termoplastične obloge, kakor so«.
V 6.9.2.5 se beseda »raztezanja« nadomesti z besedo »lezenja« (dvakrat), besedilo »temperatura v °C, pri
kateri pride do upogiba smole« pa se nadomesti z besedilom »točka temperaturne deformacije smole v °C«.
V 6.9.4.2.1 se besedi »temperaturo upogiba« nadomestita z besedilom »točko temperaturne deformacije«.
V 6.9.4.2.2 se beseda »raztezanje« nadomesti z besedo »lezenje«.
V 6.9.4.3.2 se besedilo »merila za obremenitev« nadomesti z besedama »merilne lističe«.
V 6.9.5.1.1 se beseda »razteznosti« nadomesti z besedo »lezenja«.
V 6.9.6.1 se na koncu druge alineje pika nadomesti z vejico in doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»–
kadar je v skladu s 6.8.2.5.2 zahtevan kod cisterne, mora biti v drugem delu kode cisterne navedena
najvišja vrednost računskega tlaka za snov(-i), za katero(-e) je dovoljen prevoz v skladu s certifikatom
o odobritvi vrste (tipa).«.
Poglavje 6.10
V 6.10.3.8 (a) se za dosedanjim besedilom doda nova opomba, ki se glasi:
»OPOMBA: To zahtevo je mogoče izpolniti z uporabo vertikalnega cevnega nastavka z izpustom na vrhu ali
nizko ležeče odtočne odprtine s povezavo, ki omogoča pritrditev cevi.«.
V 6.10.3.9 se besedi »morebitno pretrganje« nadomestita z besedama »morebitni prelom«, beseda »utež«
pa z besedo »protiutež«.
Poglavje 6.11
V 6.11.2.2 se besedilo », ki imajo vzvodna zapirala,« nadomesti z besedilom »z zapirali na vzvod«.
V 6.11.4.1 se besedilo »prekomorski zabojniki za razsuto blago, zaboji za nepakirano blago, zamenljive
nadgradnje, vsebniki koritaste oblike, valjčni vsebniki in predelki tovornih vozil« nadomesti z besedilom
»čezmorski zabojniki, zaboji za nepakirano blago, zamenljiva telesa, zabojniki koritaste oblike, valjčni zabojniki
in tovorni prostori vozil«.
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V 6.11.4.1 se v opombi besedilo »UIC listov 591, 592 in 592-2 do 592-4« nadomesti z besedilom »IRS 50591
(Valjčki za horizontalno pretovarjanje – Tehnični pogoji, ki urejajo njihovo uporabo v mednarodnem prometu) 1
in IRS 50592 (Intermodalne transportne enote (ki niso polpriklopniki) za vertikalno pretovarjanje in primerne
za prevoz z vagoni – Minimalne zahteve)2, ki jih je objavil UIC«.
V 6.11.4.1 se dodata novi opombi pod črto številka 1 in 2, ki se glasita:
Prva izdaja IRS (International Railway Solution), ki se uporablja od 1. junija 2020.
»1
2

Druga izdaja IRS (International Railway Solution), ki se uporablja od 1. decembra 2020.«.

V 6.11.5.3.6.3 se besedilo », tako da je v celoti nad tlemi« nadomesti z besedama »od tal«.
V 6.11.5.5.1 (e) se opomba pod črto številka 1 preštevilči in postane opomba pod črto številka 3.
Poglavje 6.12
V 6.12.3.2.5 se beseda »brezhibni« nadomesti z besedama »izdelani strokovno«.
Poglavje 7.1
V 7.1.3 se besedilo »UIC listih, 591 (stanje z dne 1. 10. 2007, 3. izdaja), 592 (stanje z dne 1. 10. 2013, 2.
izdaja), 592-2 (stanje z dne 1. 10. 2004, 6. izdaja), 592-3 (stanje z dne 01.01.1998, 2. izdaja) in 592-4 (stanje
z dne 1. 5. 2007, 3. izdaja)« nadomesti z besedilom »IRS 50591 (Valjčki za horizontalno pretovarjanje –
Tehnični pogoji, ki urejajo njihovo uporabo v mednarodnem prometu)1 in IRS 50592 (Intermodalne transportne
enote (ki niso polpriklopniki) za vertikalno pretovarjanje in primerne za prevoz z vagoni – Minimalne zahteve)2,
ki jih je objavil UIC«, besedilo »listi 591, 592 in 592-2 do 592-4« pa se nadomesti z besedilom »dokumentom
IRS 50591 in IRS 50592«.
V 7.1.3 se dodata novi opombi pod črto številka 1 in 2, ki se glasita:
Prva izdaja IRS (International Railway Solution), ki se uporablja od 1. junija 2020.
»1
2

Druga izdaja IRS (International Railway Solution), ki se uporablja od 1. decembra 2020.«.

V 7.1.4 se besedi »obrabljeni, ukrivljeni« nadomestita z besedilom »zataknjeni, ukrivljeni, počeni«.
V 7.1.5 se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Veliki zabojniki morajo ustrezati zahtevam za nadgradnjo
vozila iz tega dela in ustreznim zahtevam iz 9. dela glede prevažanega tovora. V tem primeru ni treba, da
nadgradnja vozila ustreza tem zahtevam.«.
Poglavje 7.3
V 7.3.1.13 (e) se besedi »obrabljeni, ukrivljeni« nadomestita z besedilom »zataknjeni, ukrivljeni, počeni«.
V 7.3.2.6.1 se besedi »s podlogo« nadomestita z besedama »z oblogo«.
V 7.3.2.6.2 se besedilo »po metodi meta s prostim padcem« nadomesti z besedilom »z metodo prostega pada
puščice«.
V 7.3.3.2.3 se besedilo »vratih za nakladanje tovora« nadomesti z besedama »tovornih vratih«, beseda
»primeren« pa se nadomesti z besedo »smiseln«.
V 7.3.3.2.6 se beseda »tovorišč« nadomesti z besedama »tovornega prostora«, beseda »Tovorišča« pa se
nadomesti z besedama »Tovorni prostori« (dvakrat).
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Poglavje 7.4
V 7.4.2 se besedilo »EXIII« nadomesti z besedilom »EX/III« (trikrat).
Poglavje 7.5
V 7.5.1.2 se beseda »integriteta« nadomesti z besedo »celovitost«.
V 7.5.2.1 se besedilo »naprav za varovanje življenja« nadomesti z besedilom »opreme za reševanje«.
V 7.5.10 se besedilo »oglje ali aktivno oglje« nadomesti z besedilom »oglja ali saj«, beseda »karoserijo« pa
se nadomesti z besedo »šasijo«.
V 7.5.11 se v CV11 beseda »zgrajene« nadomesti z besedo »zasnovane«.
V 7.5.11 se v CV12 beseda »trdote« nadomesti z besedo »trdnosti«.
V 7.5.11 se v CV14 besedilo »neposredno sončno svetlobo« nadomesti z besedilom »neposrednimi sončnimi
žarki«.
V 7.5.11 se v CV22 besedilo », v medsebojni razdalji« nadomesti z besedilom »in zračnim prostorom med
njimi«, beseda »tovorišču« pa se nadomesti z besedama »tovornem prostoru«.
V 7.5.11 se v CV33 (1.1) besedi »individualnim nadzorom« nadomestita z besedilom »nadzorom osebne
izpostavljenosti«.
V 7.5.11 se v CV33 (1.2) besedilo »oddelkih s tovorki« nadomesti z besedilom »posebej opredeljenih
oddelkih«.
V 7.5.11 se v CV33 (2) za prvo povedjo doda nova druga poved, ki se glasi: »Pri SCO-III so lahko mejne
vrednosti iz tabele C presežene pod pogojem, da načrt prevoza vključuje previdnostne ukrepe, ki jih je treba
izvajati med prevozom, da se doseže splošna raven varnosti, ki je najmanj enakovredna tisti, ki bi bila
zagotovljena, če bi bile uporabljene mejne vrednosti.«.
V 7.5.11 se v CV33 (3.3) besedilo »Pri nakladanju tovorkov v zabojnike, zbirnik ali v površnik« nadomesti z
besedilom »Pri polnjenju zabojnikov in nakladanju tovorkov, površnikov ali zabojnikov«, alineja (b) pa se
spremeni tako, da se glasi:
»(b) hitrost doze med rutinskimi prevoznimi pogoji nikjer na zunanji površini vozila ali zabojnika ne sme biti
višja od 2 mSv/h in ne višja od 0,1 mSv/h na oddaljenosti 2 m, razen za pošiljke, ki se prevažajo kot
izključna uporaba, za katere so hitrosti doze okoli vozila določene v (3.5) (b) in (c),«.
V 7.5.11 se v CV33 (3.5), (5.1) in (5.4) (dvakrat) besedi »raven sevanja« nadomestita z besedama »hitrost
doze«.
V 7.5.11 se v CV33 (5.5) v prvi povedi črta besedilo », cisterno, vsebnik za razsuto blago«.
V 7.5.11 se v CV35 beseda »izmenjava« nadomesti z besedo »odvajanje«.
V 7.5.11 se v CV36 prva dva odstavka spremenita tako, da se glasita:
»Priporočljivo je, da so tovorki naloženi na odprta ali zračena vozila oziroma v odprte ali zračene
zabojnike. Če to ni izvedljivo in se tovorki prevažajo v zaprtih vozilih ali zabojnikih, je treba
preprečiti izmenjavo plinov med tovornim prostorom in voznikovo kabino, na vratih za nakladanje
tovora na vozilih ali zabojnikih pa mora biti naslednje opozorilo, napisano z najmanj 25 mm
velikimi črkami:
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"POZOR
NI PREZRAČEVANO
PREVIDNO ODPIRAJ"
Napis mora biti v jeziku, ki se zdi smiseln pošiljatelju.«.
V 7.5.11 se v CV37 besedi »Tovorna vrata zaprtih vozil in zaprtih zabojnikov« nadomestita z besedilom »Na
vratih za nakladanje tovora na zaprtih vozilih ali zaprtih zabojnikih«, beseda »primeren« pa se nadomesti z
besedo »smiseln«.
Poglavje 8.1
V 8.1.3 se beseda »nalepke« nadomesti z besedilom »table (velike nalepke)« (dvakrat).
V 8.1.4.3 se beseda »vozniško« nadomesti z besedo »voznikovo«.
V 8.1.4.5 se za besedo »mestih« doda besedilo »za posadko vozila«.
V 8.1.5.1 se besedilo »zagotavljanje splošne varnosti in osebno varovalno opremo« nadomesti z besedilom
»splošno in osebno zaščito«.
V 8.1.5.3 se besedilo »prevozne enote, in sicer pri prevozu snovi z nalepko nevarnostni« nadomesti z
besedilom »vozila; na prevozni enoti mora biti pri prevozu snovi z nalepko nevarnosti«.
Poglavje 8.2
V 8.2.2.1 se besedi »z izpitom« nadomestita z besedilom »s preizkusom znanja«.
V 8.2.2.5.3 se beseda »izpita« nadomesti z besedama »preizkusa znanja«, besedilo »usposabljaje in izpit«
pa se nadomesti z besedilom »usposabljanje in preizkus znanja«.
V 8.2.2.6.6 se beseda »blaga« nadomesti z besedo »blago«.
Odstavek 8.2.2.8.6 se spremeni tako, da se glasi:
»8.2.2.8.6 Države pogodbenice pošljejo sekretariatu UNECE vzorce vseh certifikatov, ki jih izdajo v skladu
s tem razdelkom. Države pogodbenice morajo predložiti tudi pojasnila, ki omogočajo preverjanje
skladnosti certifikatov s predloženimi vzorci. Sekretariat te podatke objavi na svoji spletni strani.«.
Poglavje 8.3
V 8.3.3 se besedilo »tovorkov, ki vsebuje nevarne snovi« nadomesti z besedilom »tovorka, ki vsebuje nevarno
blago«.
Poglavje 8.4
V 8.4.1 se besedilo »na varovanem prostoru ali v« nadomesti z besedilom »v varovanih skladiščih ali«.
V 8.4.2 se besedilo »stalno nadzorovane, nenadzorovane pa se sme parkirati v varovanih skladiščih ali v
varovanih tovarniških objektih« nadomesti z besedilom »pod nadzorom, nenadzorovane pa se lahko parkirajo
v varovanih skladiščih ali varovanih tovarniških prostorih«.
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Poglavje 8.5
V 8.5 se v S1 (6) besedilo »predmeti nenehno pod nadzorom« nadomesti z besedilom »predmeti, če zanje
veljajo določbe iz 1.10.3, pod stalnim nadzorom v skladu z varnostnim načrtom iz 1.10.3.2«.
V 8.5 se v S1 (7) beseda »tovorišča« nadomesti z besedama »tovornih prostorov« (dvakrat).
V 8.5 se v S2 (1) beseda »tovorišča« nadomesti z besedama »tovorni del«.
V 8.5 se v S2 (3) beseda »karoserijo« nadomesti z besedo »šasijo«.
V 8.5 se v S15 in S21 besedi »tovorišče zaklenjeno« nadomestita z besedilom »tovorni prostor vozila
zaklenjen«.
V 8.5 se v S16 drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Poleg tega morajo biti vozila, ki prevažajo več kakor 500 kg teh snovi, če zanje veljajo določbe iz 1.10.3, pod
stalnim nadzorom v skladu z varnostnim načrtom iz 1.10.3.2, tako da se prepreči vsaka zloraba ter da so ob
morebitni izgubi ali požaru opozorjeni voznik in pristojni organi.«.
V 8.5 se v S21 črta druga poved in doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Poleg tega mora biti to blago, če zanj veljajo določbe iz 1.10.3, pod stalnim nadzorom v skladu z varnostnim
načrtom iz 1.10.3.2, tako da se prepreči vsaka zloraba ter da so ob morebitni izgubi ali požaru opozorjeni
voznik in pristojni organi.«.
Poglavje 9.1
V 9.1.2.1 se beseda »zadrževalnik« nadomesti z besedilom »trajnostni zavorni sistem«.
V 9.1.3.4 se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Vozilo se ne sme uporabljati za prevoz nevarnega blaga po preteku vpisanega datuma poteka veljavnosti,
dokler vozilo nima veljavnega certifikata o brezhibnosti.«.
V 9.1.3.5 se beseda »vozla« nadomesti z besedo »vozila«, besedi »Evropskega sporazuma« se nadomestita
z besedo »Sporazuma«, beseda »Zadrževalnik« pa se nadomesti z besedilom »Trajnostni zavorni sistem«.
Poglavje 9.2
V 9.2.1.1 se v drugem odstavku beseda »omejevalnik« nadomesti z besedilom »naprava za omejevanje«, v
tabeli pa se beseda »OMEJEVALNIK« nadomesti z besedilom »NAPRAVA ZA OMEJEVANJE«.
V 9.2.2.7 se besedilo »prostora za tovor« nadomesti z besedilom »tovornega prostora vozila«.
V 9.2.2.9.2 se beseda »varovalno« nadomesti z besedo »varnostno«.
V 9.2.4.3 (b) se besedilo »imeti polnilno odprtino z učinkovitim pokrovom proti vdoru plamena ali z drugim
zapiralom, ki jo nepredušno zapre« nadomesti z besedilom »biti opremljeni z učinkovito plamensko zaporo,
prilagojeno polnilni odprtini ali z drugim zapiralom, ki odprtino nepredušno zapre«.
V 9.2.4.4 se besedilo »Uporaba UZP« nadomesti z besedilom »Uporaba UNP«, besedilo »za UZP« pa z
besedilom »za UNP«.
V 9.2.4.5 se besedi »toplotnim ščitom« nadomestita z besedama »toplotno zaščito«.
V 9.2.4.6 in 9.2.4.7.3 se beseda »vozniške« nadomesti z besedo »voznikove«.
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V 9.2.4.6 se beseda »Zadrževalnik« nadomesti z besedilom »Trajnostna zavora vozila«, beseda »izolacija«
se nadomesti z besedo »zaščita«, besedi »z zadrževalnikom« pa se nadomestita z besedilom »opremljena s
trajnostnim zavornim sistemom«.
V 9.2.5 se v naslovu beseda »Omejevalnik« nadomesti z besedilom »Naprava za omejevanje«, v prvi povedi
pa se beseda »omejevalnik« nadomesti z besedilom »napravo za omejevanje«.
Poglavje 9.3
9.3.1 se spremeni tako, da se glasi:
»9.3.1
Materiali za nadgradnjo vozil
Za nadgradnjo se ne smejo uporabljati materiali, ki bi lahko s prevažanimi eksplozivnimi snovmi
tvorili nevarne spojine.«.
V 9.3.2.1 in 9.3.2.3 se beseda »vozniške« nadomesti z besedo »voznikove«.
V 9.3.4.1 se četrta poved spremeni tako, da se glasi: »Tovorni prostor vozila mora biti neprekinjen.«.
Poglavje 9.4
V 9.4.1 se beseda »vozniške« nadomesti z besedo »voznikove«.
V 9.4.2 se zadnja poved spremeni tako, da se glasi: »Naprave za gretje v tovornih prostorih med delovanjem
ne smejo povzročati vžiga eksplozijske atmosfere.«.
Poglavje 9.5
V 9.5.1 se beseda »vozniške« nadomesti z besedo »voznikove«.
V 9.5.2 se zadnja poved spremeni tako, da se glasi: »Naprave za gretje v tovornih prostorih med delovanjem
ne smejo povzročati vžiga eksplozijske atmosfere.«.
Poglavje 9.6
V 9.6.1 (a) se besedilo »Povprečni koeficient toplotne prevodnosti ne sme presegati 0,4 W/m 2« nadomesti z
besedilom »Skupni koeficient toplotne prevodnosti ne sme presegati 0,4 W/m2K«.
V 9.6.2 se beseda »izgradnjo« nadomesti z besedo »nadgradnjo«.
Poglavje 9.7
V 9.7.6 se besedilo »v zadnjem delu, ne potrebujejo odbijača, če imajo priključki na zadnjem delu cisterne
drugo zaščito, ki varujejo cisterno enako« nadomesti z besedilom »od zadaj, ne potrebujejo odbijača, če imajo
priključki na zadnjem delu cisterne drugo zaščito, ki varujejo cisterno enako učinkovito«.
V 9.7.7.1 se beseda »vozniške« nadomesti z besedo »voznikove«.
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V 9.7.7.2 se zadnja poved spremeni tako, da se glasi: »Naprave za gretje v tovornih prostorih med delovanjem
ne smejo povzročati vžiga eksplozijske atmosfere.«.
V 9.7.8.1 in 9.7.8.2 se beseda »eksplozijsko« nadomesti z besedo »ustrezno«.
V 9.7.8.3 se beseda »energijsko« nadomesti z besedo »ustrezno«, beseda »vozniški« pa z besedo
»voznikovi«.
V 9.7.9.2 se besedilo »kovinskim toplotnim ščitom« nadomesti z besedilom »kovinsko toplotno zaščito«.
Poglavje 9.8
V 9.8.5 se besedilo »odbijač ni potreben« nadomesti z besedilom »ne potrebujejo odbijača«.
V 9.8.6.1 se beseda »vozniške« nadomesti z besedo »voznikove«.
V 9.8.6.2 se zadnja poved spremeni tako, da se glasi: »Naprave za gretje v tovornih prostorih med delovanjem
ne smejo povzročati vžiga eksplozijske atmosfere.«.
V 9.8.7.2 se beseda »termično« nadomesti z besedo »toplotno«.
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MINISTRSTVA
527.

Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne
opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem
storitev na področju vzgoje, izobraževanja
in znanosti

Na podlagi drugega odstavka 101. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni
list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o metodologiji financiranja zaščitne opreme
in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev
na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa metodologijo financiranja zaščitne
opreme in dezinfekcije prostorov (v nadaljnjem besedilu: zaščitna oprema) izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
2. člen
(upravičenci)
(1) Na področju vzgoje in izobraževanja so do financiranja
zaščitne opreme iz proračuna Republike Slovenije upravičeni:
1. javni zavodi, ki izvajajo predšolsko vzgojo, osnovnošolsko izobraževanje, vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovno glasbeno izobraževanje,
nižje in srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno in
tehniško izobraževanje, srednje splošno izobraževanje, višje
strokovno izobraževanje, vzgojo in izobraževanje v domovih
za učence in v dijaških domovih ter izobraževanje odraslih,
2. zasebni zavodi s koncesijo, ki izvajajo javno veljavne
programe iz prejšnje točke,
3. zasebni zavodi brez koncesije, ki izvajajo javno veljavne programe iz prve točke tega člena in se sofinancirajo iz
državnega ali občinskih proračunov,
4. javni visokošolski zavodi,
5. zasebni visokošolski zavodi za koncesionirane študijske programe,
6. univerzitetne knjižnice, ki so članice javnih visokošolskih zavodov, in Centralna tehniška knjižnica Univerze v
Ljubljani ter
7. študentski domovi, ki so članice javnih visokošolskih
zavodov, in Študentski dom Ljubljana.
(2) Na področju znanosti so do financiranja zaščitne opreme iz sredstev proračuna Republike Slovenije upravičeni:
1. javni raziskovalni zavodi,
2. Institut informacijskih znanosti, Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Inženirska akademija Slovenije in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: ARRS) ter
3. izvajalci raziskovalne dejavnosti, ki so za preteklo leto
od ARRS prejeli sredstva v višini najmanj treh ekvivalentov
polne zaposlitve (v nadaljnjem besedilu: FTE), razen subjektov, ki jih opredeljuje zakon, ki ureja ustanovitev in poslovanje
gospodarskih družb, ter javnih visokošolskih zavodov, ki so
navedeni v 4. točki prvega odstavka tega člena.
(3) Do financiranja zaščitne opreme iz proračuna Republike Slovenije so upravičeni tudi Andragoški center Republike
Slovenije, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske
programe izobraževanja in usposabljanja, Center Republike
Slovenije za poklicno izobraževanje, Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Državni izpitni center, Slovenski šolski muzej,
Šola za ravnatelje, Zavod Republike Slovenije za šolstvo in
Zavod za šport Republike Slovenije Planica.

Št.

26 / 19. 2. 2021 /

Stran

1751

3. člen
(merila za financiranje)
Sredstva proračuna Republike Slovenije za financiranje
zaščitne opreme upravičencem iz 2. člena tega pravilnika zagotavlja ministrstvo, pristojno za izobraževanje, znanost in šport
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), po merilu število zaposlenih in merilu število otrok, učencev, dijakov ali študentov (v nadaljnjem besedilu: udeleženci) ter ob upoštevanju standardnih
stroškov na zaposlenega in na udeleženca.
4. člen
(merilo število zaposlenih in merilo število udeležencev)
(1) Pri upravičencih iz 1. točke prvega odstavka 2. člena
tega pravilnika, ki so posredni uporabniki državnega proračuna, in pri upravičencih iz 4., 6. in 7. točke prvega odstavka ter
tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika se upošteva število
zaposlenih, kot izhaja iz potrjenih kadrovskih načrtov po stanju
na dan 1. 1. preteklega leta.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pri zavodih za vzgojo
in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
upošteva število zaposlenih v deležu delovnega časa, kot izhaja iz aplikacije kadrovsko-plačnega informacijskega sistema
(v nadaljnjem besedilu: aplikacija KPIS), ki ga vodi ministrstvo,
po stanju na dan 1. 11. preteklega leta. Delavci, ki opravljajo
zdravstvene storitve, se ne upoštevajo pri določitvi števila
zaposlenih.
(3) Pri upravičencih iz 1. točke prvega odstavka 2. člena
tega pravilnika, ki so posredni uporabniki občinskih proračunov,
se upošteva število zaposlenih v deležu delovnega časa, kot
izhaja iz aplikacije KPIS po stanju na dan 1. 11. preteklega leta.
(4) Pri upravičencih iz 2., 3. in 5. točke prvega odstavka
2. člena tega pravilnika se upošteva število zaposlenih na dan
1. 11. preteklega leta. Pri zasebnih izvajalcih, za katere ministrstvo nima podatkov o številu zaposlenih, se število zaposlenih
določi na podlagi razmerja med številom zaposlenih in številom
udeležencev v istovrstnih javnih zavodih.
(5) Pri upravičencih iz 1. in 2. točke drugega odstavka
2. člena tega pravilnika se upošteva število zaposlenih po
stanju na dan 1. 1. preteklega leta.
(6) Pri upravičencih iz 3. točke drugega odstavka 2. člena
tega pravilnika je merilo število zaposlenih izraženo kot število
FTE, ki so bili financirani s strani ARRS za preteklo leto.
(7) Po merilu število udeležencev se določi število udeležencev v posameznem šolskem ali študijskem letu. Merilo
število udeležencev se upošteva po stanju na dan 1. 11. preteklega leta v centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja oziroma v informacijskem sistemu eVŠ.
(8) Pri upravičencih iz 6. točke prvega odstavka, drugega
in tretjega odstavka 2. člena se sredstva po merilu število udeležencev ne dodelijo.
5. člen
(vrednost standardnega stroška na enoto)
Standardni stroški na zaposlenega pri vseh upravičencih
iz 2. člena tega pravilnika znašajo 16 eurov mesečno, na udeleženca pa 2 eura mesečno.
6. člen
(upravičeni stroški)
Sredstva, ki jih izvajalci iz 2. člena tega pravilnika prejmejo za financiranje zaščitne opreme, so namenjena za nakup:
– osebne zaščitne opreme za zaposlene (npr. obrazne
maske, zaščitna očala, vezirji, zaščitne rokavice in druga osebna zaščitna oprema);
– zaščitne opreme za prostore (npr. talne označbe in
druge označbe, ki opozarjajo na spoštovanje ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, zaščitne
pregrade iz pleksi stekel in druge podobne zaščitne pregrade,
merilniki temperature, razpršilniki za razkužila) ter
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– sredstev in storitev za dezinfekcijo prostorov (npr. razkužila za roke, razkužila za površine, čistila za roke in površine,
papirne brisače ter krpe za razkuževanje površin).

posebnimi potrebami poveča s faktorjem 2, osnovnim šolam s
prilagojenim programom s faktorjem 1,5.

7. člen

(vračilo sredstev)

(določitev mesečnega obsega sredstev)
(1) Mesečni obseg sredstev, ki ga prejme posamezni
upravičenec v času izvajanja celotne dejavnosti v prostorih
upravičenca, se določi ob upoštevanju meril in njihovih vrednosti iz 3., 4. in 5. člena tega pravilnika.
(2) Če je s predpisi prepovedano izvajanje dejavnosti
ali zbiranje ljudi pri upravičencih iz prvega odstavka 2. člena
tega pravilnika, so upravičenci upravičeni do 30 % sredstev po
merilu število zaposlenih. V tem primeru se po merilu število
udeležencev sredstva ne dodelijo. Delež sredstev se lahko
sorazmerno poveča, če upravičenec s pisno vlogo izkaže,
da delež opravljenih ur zaposlenih v prostorih upravičenca
v posameznem mesecu presega 30 %. Delež sorazmernega
povečanja se izračuna tako, da se število opravljenih delovnih
ur v prostorih upravičenca deli s številom ur mesečne delovne
obveznosti. Vlogo mora upravičenec predložiti ministrstvu do
15. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.
(3) V času, ko se učenci, dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih izobražujejo na daljavo, in v času počitnic
med šolskim oziroma študijskim letom so upravičenci iz prvega
odstavka 2. člena tega pravilnika upravičeni do 30 % sredstev
po merilu število zaposlenih. Po merilu število udeležencev se
sredstva v tem primeru ne dodelijo.
(4) V času, ko se vzgojno-izobraževalno delo z učenci,
dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih izvaja na
daljavo in v prostorih upravičenca, se obseg sredstev določi na
podlagi vloge upravičenca, ki jo mora predložiti ministrstvu do
15. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec. Če upravičenec
iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika v svojih prostorih
izvaja dejavnost za manj kot 50 % udeležencev, je upravičen
do 50-odstotnega obseg sredstev po merilu število zaposlenih
in merilu število udeležencev. Če v tem času upravičenec iz
prvega odstavka 2. člena tega pravilnika v svojih prostorih
izvaja dejavnost za več kot 50 % udeležencev, je upravičen do
100-odstotnega obsega sredstev po merilu število zaposlenih
in merilu število udeležencev.
(5) Upravičenci iz drugega in tretjega odstavka 2. člena
tega pravilnika, ki v času izvajanja ukrepov obvezna uporaba
osebne zaščitne opreme ter dezinfekcija prostorov zaradi preprečevanja širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 odrejajo
zaposlenim delo na domu, so upravičeni do 30 % sredstev
po merilu število zaposlenih iz 4. člena tega pravilnika. Delež
sredstev se sorazmerno poveča, če upravičenec s pisno vlogo
izkaže, da obseg dejavnosti, opravljene v prostorih upravičenca v posameznem mesecu, presega 30 %. Obseg dejavnosti,
opravljene v prostorih upravičenca v posameznem mesecu, se
izračuna tako, da se število opravljenih delovnih ur v prostorih
upravičenca za posamezni mesec deli s številom ur mesečne
delovne obveznosti, pri čemer upravičenec iz tretjega odstavka
2. člena tega pravilnika pri izračunu upošteva le delovne ure,
ki so financirane iz sredstev ARRS. Vlogo mora upravičenec
predložiti ministrstvu najpozneje do 15. dne v tekočem mesecu
za pretekli mesec.
(6) Ne glede na drugi odstavek tega člena so v času, ko
je s predpisi prepovedano izvajanje dejavnosti ali zbiranje ljudi
v zavodih, ki izvajajo predšolsko vzgojo, ti zavodi upravičeni
do 20 % sredstev po merilu število zaposlenih in merilu število
udeležencev, če izvajajo dejavnost zaradi nujnih primerov zagotavljanja varstva otrok. Delež sredstev se lahko sorazmerno
poveča, če zavod s pisno vlogo izkaže, da delež vključenih
otrok v vrtec presega 20 %. Vlogo mora upravičenec predložiti
ministrstvu najpozneje do 15. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.
(7) Obseg sredstev, izračunan na podlagi mesečnih stroškov po merilih število zaposlenih in število udeležencev, se
zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s

8. člen
(1) Upravičenec do sredstev po tem pravilniku mora omogočiti ministrstvu vpogled v evidence, listine in drugo dokumentacijo, povezano z višino dodeljenih sredstev in njihovo porabo.
(2) Če se pri preverjanju upravičenosti do prejema sredstev ugotovi, da jih je upravičenec pridobil v neupravičeni višini
ali da upravičenec sredstev ni uporabil za namene iz 6. člena
tega pravilnika, jih mora upravičenec vrniti v 30 dneh od poziva ministrstva. Če upravičenec, ki je prejel sredstva po tem
pravilniku, pozneje ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev po tem
pravilniku ali da je prejel sredstva v neupravičeni višini ali da
sredstva ni namensko porabil, o tem obvesti ministrstvo.
9. člen
(sklep)
O obsegu sredstev po upravičencih odloči pristojni minister s sklepom, ki je podlaga za izplačilo.
10. člen
(obdobje financiranja zaščitne opreme)
Obdobje financiranja upravičenih stroškov zaščitne opreme po tem pravilniku traja od 1. marca 2021 do prenehanja
izvajanja ukrepov obvezna uporaba osebne zaščitne opreme
ter dezinfekcija prostorov zaradi preprečevanja širjenja okužbe
z virusom SARS-CoV-2 pri izvajalcih iz 2. člena tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
(začetek financiranja po tem pravilniku)
Obseg sredstev po tem pravilniku se prvič določi za marec 2021 v aprilu 2021.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-18/2021/13
Ljubljana, dne 15. februarja 2021
EVA 2020-3330-0083
Prof. dr. Simona Kustec
ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

528.

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika
o seznamu geografskih označb za vina
in trsnem izboru

Na podlagi 8., 9. in 10. člena Zakona o vinu (Uradni list
RS, št. 105/06, 72/11, 90/12 – ZdZPVHVVR, 111/13 in 27/17 –
ZKme-1D) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

PRAVILNIK
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o seznamu
geografskih označb za vina in trsnem izboru
1. člen
V Pravilniku o seznamu geografskih označb za vina in
trsnem izboru (Uradni list RS, št. 49/07) se v 11. členu za be-

Uradni list Republike Slovenije

Št.

26 / 19. 2. 2021 /

sedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov, drugi
odstavek, ki se glasi:
»(2) Imena posameznih sort vinske trte iz priloge 2 se
lahko pri označevanju vina ter proizvodov iz grozdja in vina
nadomestijo s sinonimi v skladu s prilogo 2.«.
2. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga
sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-273/2019
Ljubljana, dne 17. februarja 2021
EVA 2019-2330-0092
Dr. Jože Podgoršek
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Dornfelder
Fleurtai
Gamay
Glera
Johanniter
Kerner
Klarnica

Cabernet franc
Cabernet
sauvignon
Chardonnay
Cipro

Beli pinot

priporočena

dovoljena

/
dovoljena

Vinorodni
okoliš Kras

Št.

Sinonim
/
Chasselas blanc,
Gutedel
Pinot blanc,
Pinot bianco,
Weissburgunder,
Weißer Burgunder
/

Vinorodni
okoliš
Vipavska
dolina

Vinorodni
Vinorodni
okoliši
okoliš Goriška
vinorodne
Brda
dežele Posavje
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Sorta
Barbera
Bela žlahtnina

Vinorodni
okoliši
vinorodne
dežele
Podravje
/
dovoljena

»PRILOGA 2: Sorte vinske trte, ki se smejo saditi v posameznih vinorodnih okoliših, in njihovi sinonimi

PRILOGA
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Solaris
Soreli
Souvignier gris
Syrah
Šentlovrenka
Šipon

Rumeni plavec
Sauvignon
Scheurebe
Sivi pinot

Rizvanec
Rumeni muškat

Renski rizling

/
priporočena

/

dovoljena

dovoljena
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Refošk

Bouvier,
Bouviertraube,
Radgonska ranina
Chasselas Rose,
Roter Gutedel
Ribolla Gialla,
Ribolla,
Ribuele
Refosco,
Refosco d' Istria
Rheinriesling,
Riesling,
Weisser Riesling
Müller-Thurgau
Gelber Muskateller,
Muscat a petits grains,
Moscato bianco,
Muscat blanc de
frontignan
/
Sauvignon blanc
/
Pinot grigio,
Pinot gris,
Ruländer
/
/
/
Shiraz
Saint Laurent
Furmint
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Rebula

Rdeča žlahtnina

Ranina

Stran
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OBČINE
KRANJ
529.

Odlok o sofinanciranju projektov
obnove nepremične kulturne dediščine
v Mestni občini Kranj

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 134/20 – UPB3) je Svet Mestne občine Kranj na
23. seji dne 27. 1. 2021 sprejel

ODLOK
o sofinanciranju projektov obnove nepremične
kulturne dediščine v Mestni občini Kranj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok spodbuja varovanje in obnovo nepremične kulturne dediščine ter določa pogoje za pridobitev sredstev, izvedbo postopka ter način izvajanja nadzora pri ohranjanju in vzdrževanju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Kranj.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino
članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja,
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d) tega
odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo
za enotno podjetje.
2. »Pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz
člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije.
3. »Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013« pomeni Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri
pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013, str. 1–8).
4. Nepremična kulturna dediščina so:
a) kulturni spomeniki državnega ali lokalnega pomena, ki
so razglašeni z odloki o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Kranj ali pa so kot
b) enote nepremične kulturne dediščine vpisane v Register nepremične kulturne dediščine.
5. Projekt varovanja nepremične kulturne dediščine je
ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo določeno
tehnično funkcijo in ima opredeljene cilje, na podlagi katerih je
mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila.
Projekt je časovno, krajevno, vsebinsko in finančno zaokrožena
celota in vsebuje stroške za izvedbo prijavljene vsebine, ki jo bo
upravičenec izvedel v tekočem letu javnega razpisa.
6. Stavbna lupina so vsi tisti elementi stavbe, ki ščitijo
notranjost (ogrevan del) stavbe pred zunanjimi vplivi. Elementi
stavbne lupine so: zunanje stene proti neogrevanim prostorom
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(fasada), stropi proti neogrevanemu prostoru (streha), stavbno
pohištvo (okna, vrata).
3. člen
(ukrep odloka)
Ukrep za spodbujanje razvoja in ohranjanje nepremične
kulturne dediščine na območju Mestne občine Kranj (v nadaljevanju občine) je sofinanciranje projektov obnove stavbne lupine
nepremične kulturne dediščine na območju občine.
4. člen
(vrsta pomoči)
(1) Sredstva po tem odloku se dodeljujejo fizičnim osebam in pravnim osebam, ki na trgu ponujajo blago in storitve.
(2) Pravnim osebam se dodeljujejo kot pomoči de minimis
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne
24. 12. 2013, str. 1–8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije
(EU) št. 1407/2013). Evropska komisija je z Uredbo Komisije
(EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 podaljšala veljavnost Uredbe
Komisije (EU) št. 1407/2013 do 31. 12. 2023.
II. POSEBNE DOLOČBE
5. člen
(pogoji za dodelitev pomoči de minimis po Uredbi Komisije
(EU) št. 1407/2013)
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih
primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom
povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih
proizvodov pred uvoženimi.
(4) Pomoč se ne uporablja za nabavo vozil za cestni
prevoz tovora.
(5) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis v
skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 ne sme preseči
200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let (oziroma
100.000 EUR v primeru enotnega podjetja, ki deluje v komercialnem cestnem tovornem prevozu), ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev
države, občine ali Unije.
(6) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka
tega člena ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih
ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe
Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za
pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so
izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči
de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

26 / 19. 2. 2021 /

Stran

6. člen

10. člen

(kumulacija de minimis pomoči po Uredbi Komisije (EU)
št. 1407/2013)

(pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)

(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo
za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012
do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de
minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do
ustrezne zgornje meje iz petega odstavka 5. člena tega odloka.
7. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)
(1) Sredstva za sofinanciranje projektov obnove kulturne
dediščine v občini se zagotavljajo s proračunom občine.
(2) S proračunom občine za tekoče leto se določijo vrste
pomoči in višina sredstev za pomoči.
8. člen

(1) Pomoči za ohranjanje, razvoj in prenovo nepremične
kulturne dediščine na območju Mestne občine Kranj se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, izvedenega
skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih financ in varovanja kulturne dediščine ter s tem odlokom.
(2) Pogoji za dodeljevanje pomoči za projekte prenove
nepremične dediščine na območju občine:
a) dodeljena pomoč se ne sme uporabljati v nasprotju z
namenom dodelitve pomoči,
b) če je upravičenec za iste upravičene stroške prejel ali
namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek
prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči,
c) upravičenec, ki pridobi pomoč na podlagi tega odloka, mora predložiti zahtevane dokumente skladno z razpisno
dokumentacijo in voditi ustrezne evidence, določene z javnim
razpisom in s sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev, ter vso
dokumentacijo hraniti najmanj 5 let po izvedenem izplačilu.
(3) Podrobnejši pogoji in merila za dodeljevanje pomoči
za posamezne namene po tem odloku se določijo v javnem
razpisu oziroma v razpisni dokumentacij.

(oblika pomoči)

11. člen

Sredstva za izvedbo ukrepa po tem odloku se dodeljujejo
kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.

(intenzivnost pomoči)

9. člen
(upravičenci do pomoči)
(1) Upravičenci ukrepa so fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene v nadaljevanju tega odloka.
(2) Za pridobitev pomoči lahko zaprosijo tisti, ki so na
območju Mestne občine Kranj:
a) lastniki ali solastniki nepremične kulturne dediščine, za
katero se dodeljuje sredstva,
b) ali investitorji, ki imajo izkazano pravico graditi na
objektih nepremične kulturne dediščine na območju Mestne
občine Kranj,
c) najemniki nepremične kulturne dediščine z veljavno
najemno pogodbo.
(3) V primeru stavbe, kjer je vzpostavljena etažna lastnina, se morajo upravičenci izkazati s sklepom etažnih lastnikov
za obnovo stavbe, ki mora biti sprejet z zakonsko zahtevano
večino glasov.
(4) V primeru, da obstaja več solastnikov ali najemnikov
kulturne dediščine, so za pridobitev pomoči iz naslova sofinanciranja vlogo dolžni predložiti vsi oziroma lahko za pridobitev
sredstev pooblastijo skupnega predstavnika.
(5) Vlogo lahko po pooblastilu etažnih lastnikov, ki morajo
namero izkazati s sprejetim sklepom, predloži upravnik.
(6) Upravičenci, ki s svojimi projekti kandidirajo za dodelitev pomoči v razpisu, ki ga določa ta odlok, ne smejo kandidirati
z istimi projekti na drugih razpisih in zanje prejeti drugih javnih
sredstev.
(7) Do pomoči niso upravičeni tisti subjekti, ki so finančno
pomoč za obnovo stavb v starem Kranju ali ostalih objektov
kulturne dediščine na območju Mestne občine Kranj že prejeli
v preteklih 3 letih.
(8) Upravičenec mora imeti za nakazilo odobrenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(9) Do finančnih pomoči niso upravičeni tisti subjekti, ki
nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do zaposlenih, občine
ali do države.
(10) Upravičenec, ki na trgu ponuja blago in storitve, se
skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 obravnava kot
enotno podjetje.
(11) Pri presoji upravičenosti kandidatov do sredstev se
za pravne osebe upošteva pravilo de minimis.
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(1) Intenzivnost dodeljene pomoči se določi v javnem
razpisu, vendar ne sme presegati 50% upravičenih stroškov.
(2) V kolikor je seštevek zneskov pomoči vsem upravičencem na posameznem razpisu višji kot pa je zagotovljenih
sredstev v proračunu občine za posamezno leto, se sredstva
določijo tako, da se zmanjšajo v sorazmernem deležu.
(3) Ne glede na določilo iz prejšnjih odstavkov tega člena
se pomoč na upravičenca ustrezno zniža, če bi z odobreno
pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz petega
odstavka 5. člena tega odloka.
III. UKREP SOFINANCIRANJE OBNOVE NEPREMIČNE
KULTURNE DEDIŠČINE V MESTNI OBČINI KRANJ
12. člen
(posebni pogoji)
(1) Pogoji za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje obnove nepremične kulturne dediščine na območju
Mestne občine Kranj:
a) enota je razglašena za kulturni spomenik državnega
ali lokalnega pomena (enota je vpisana v Register kulturne
dediščine),
b) upravičenec mora imeti zagotovljeno finančno konstrukcijo za izvedbo prijavljenega projekta obnove,
c) upravičenec mora pridobiti ustrezno dovoljenje za poseg v skladu z Gradbenim zakonom,
d) če je to predpisano, mora upravičenec pridobiti kulturnovarstvene pogoje oziroma soglasje pristojnega ZVKDS,
OE Kranj,
e) dodeljena pomoč se ne sme uporabljati v nasprotju z
namenom dodelitve sredstev.
(2) Podrobnejši pogoji in merila za dodeljevanje finančnih
pomoči za posamezne namene po tem odloku se določijo v
javnem razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji.
13. člen
(upravičeni stroški)
Kot upravičeni stroški ukrepa se upoštevajo posegi, izvedeni na stavbni lupini objekta kulturne dediščine (fasada,
streha, stavbno pohištvo):
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a) gradbena, obrtniška in inštalacijska dela,
b) restavratorski in sanacijsko-konservatorski posegi,
c) stroški za pridobitev projektne dokumentacije ter stroški za izdelavo restavratorskega načrta oziroma projekta.
IV. POSTOPEK PRIDOBITVE POMOČI
14. člen
(postopek izvedbe)
(1) Postopek izvedbe javnega razpisa vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik/ica
in štirje člani:
a) dva predstavnika ZVKDS OE Kranj,
b) predstavnik Sektorja za finance in pravne zadeve
Mestne občine Kranj in
c) skrbnik/ica odloka.
(2) Vse strokovne in administrativno tehnične naloge za
komisijo opravlja pristojna strokovna služba.
15. člen
(vsebina vloge in pogoji za dodelitev sredstev)
(1) Vloga za prijavo na javni razpis za sofinanciranje
projektov obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni
občini Kranj mora vsebovati izpolnjene in podpisane prijavne
obrazce iz razpisne dokumentacije.
(2) Vlogi morajo biti obvezno priloženi tudi naslednji
dokumenti:
– potrdilo pristojnega finančnega urada Republike Slovenije o poravnanih vseh davkih in drugih obveznih dajatvah
v Republiki Sloveniji,
– izjavo o poravnanih vseh finančnih obveznostih do
Mestne občine Kranj,
– ustrezno dokazilo o lastništvu ali solastništvu stavbe,
– najemna pogodba, če je upravičenec najemnik,
– kulturnovarstvene pogoje ter
– predračunsko vrednost predvidene investicije v EUR
skupaj s popisom del.
(3) Upravičenec, ki je pravna oseba, mora k vlogi predložiti tudi:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki
jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 ali drugih uredb de
minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja
meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih
predpisih,
– seznam podjetij, s katerimi je povezan in s prejemnikom tvorijo enotno podjetje v smislu drugega odstavka Uredbe 1407/2013, tako da se preveri skupen znesek že prejetih
de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja,
– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja v skladu z 8. in 9. točko 3. člena Uredbe 1407/2013,
– izjavo o poravnanih obveznostih do svojih zaposlenih
iz naslova plač in socialnih prispevkov.
(4) Če je upravičenec pravna oseba, dejavna v sektorjih
iz prvega odstavka 5. člena ter je poleg tega dejavno v enem
ali več sektorjih ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na
področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, mora
k vlogi priložiti tudi izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov
vezano na določilo šestega odstavka 5. člena tega odloka.
(5) Podrobnejša vsebina vloge se določi v posameznem
javnem razpisu.
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16. člen
(dodelitev sredstev)
(1) Sklep o dodelitvi sredstev po tem odloku na predlog
strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, izda direktor mestne uprave.
(2) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec
vloži pritožbo pri županu v roku 15 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
(3) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti
sklepa o dodelitvi pomoči.
(4) Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem
se uredijo s pogodbo o dodelitvi pomoči.
17. člen
(izplačila sredstev)
Upravičencem se dodeljena sredstva iz proračuna občine
izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca, ki
mora vsebovati dokumentacijo, določeno z javnim razpisom za
posamezno vrsto upravičenih stroškov.
18. člen
(obveznosti občine)
(1) Občina bo s sklepom pisno obvestila upravičenca:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013,
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
(2) Upravičenca, ki je fizična oseba in pri kateri ne gre za
pomoč dodeljeno po pravilu de minimis, bo občina s sklepom
pisno obvestila o dodelitvi in o odobrenem znesku sofinanciranja.
(3) Občina mora hraniti vso dokumentacijo, ki je podlaga
za odobritev pomoči po tem odloku, deset let od datuma dodelitve pomoči.
(4) Občina je dolžna poročati pristojnemu ministrstvu o
višini, vrsti in namenu dodeljenih sredstev v rokih, opredeljenih
s predpisi s tega področja.
V. NADZOR IN SANKCIJE
19. člen
(nadzor)
Namensko porabo proračunskih sredstev, pridobljenih po
tem odloku oziroma javnem razpisu, spremlja skrbnik pogodbe,
pristojen za ukrep iz 3. člena tega odloka.
20. člen
(sankcije)
(1) V primeru, če se ugotovi,
– da je bilo dodeljeno sofinanciranje delno ali v celoti
nenamensko porabljeno,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sofinanciranja navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec prejel sofinanciranje v nasprotju s
6. členom tega odloka,
– da upravičenec nima poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije EU o razglasitvi pomoči za nezakonito in
nezdružljivo z notranjim trgom,
– da upravičenec redno ne izplačuje plač/socialnih prispevkov,
– da je davčni dolžnik do države ali občine
občina ne pristopi k podpisu pogodbe ali odstopi od pogodbe
o dodelitvi sredstev, upravičenec pa vrne odobrena sredstva v
celoti s pripadajočimi zakonskim zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila do dneva vračila sredstev.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena, upravičenec
izgubi pravico do pridobitve sredstev na naslednjem javnem
razpisu.
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VI. KONČNA DOLOČBA
21. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se uporablja do izteka programskega obdobja 2021–2023.
Št. 350-75/2020-404008
Kranj, dne 2. februarja 2021
Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

KRŠKO
530.

Sklep o ugotovitvi javne koristi
in omejitvi lastninske pravice v javno
korist na delu nepremičnin parc. št. 90/17,
parc. št. 192/8, parc. št. 90/6 in parc. št. 192/5,
k.o. 1320 – Drnovo; parc. št. 1091/14,
k.o. 1321 – Leskovec; parc. št. 2492/5,
parc. št. 3304, parc. št. 3305, parc. št. 3306,
parc. št. 3021, parc. št. 2198 in parc. št. 2296,
k.o. 1329 – Veliki Podlog; parc. št. 2021/1,
parc. št. 2019, parc. št. 2018, parc. št. 1990/2,
parc. št. 1990/3, parc. št. 1982, parc. št. 2399
in parc. št. 1981/1, k.o. 1325 – Senuše
ter parc. št. 2364, parc. št. 2599, parc. št. 2595,
parc. št. 2592, parc. št. 2583, parc. št. 2582,
parc. št. 2581, parc. št. 2575, parc. št. 2574,
parc. št. 2573, parc. št. 2572/1, parc. št. 2572/2,
parc. št. 2571, parc. št. 2570, parc. št. 2569,
parc. št. 2568, parc. št. 2532/1, parc. št. 2518/2
in parc. št. 2518/1, k.o. 1330 – Veliko Mraševo

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US
RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 –
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine
Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo,
79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 7. korespondenčni seji, dne 16. 2. 2021, sprejel

SKLEP
o ugotovitvi javne koristi in omejitvi lastninske
pravice v javno korist na delu nepremičnin
parc.št. 90/17, parc. št. 192/8, parc. št. 90/6
in parc. št. 192/5, k.o. 1320 – Drnovo;
parc. št. 1091/14, k.o. 1321 – Leskovec;
parc. št. 2492/5, parc. št. 3304, parc. št. 3305,
parc. št. 3306, parc. št. 3021, parc. št. 2198
in parc. št. 2296, k.o. 1329 – Veliki Podlog;
parc. št. 2021/1, parc. št. 2019, parc. št. 2018,
parc. št. 1990/2, parc. št. 1990/3, parc. št.1982,
parc. št. 2399 in parc. št. 1981/1, k.o. 1325 –
Senuše ter parc. št. 2364, parc. št. 2599,
parc. št. 2595, parc. št. 2592, parc. št. 2583,
parc. št. 2582, parc. št. 2581, parc. št. 2575,
parc. št. 2574, parc. št. 2573, parc. št. 2572/1,
parc. št. 2572/2, parc. št. 2571, parc. št. 2570,
parc. št. 2569, parc. št. 2568, parc.št. 2532/1,
parc. št. 2518/2 in parc. št. 2518/1, k.o. 1330 –
Veliko Mraševo
I.
Ugotovi se javna korist in se v skladu z ugotovljeno
javno koristjo omeji lastninska pravica s služnostno pravico
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v javno korist na delu parc. št. 90/17, parc. št. 192/8, parc.
št. 90/6 in parc. št. 192/5, k.o. 1320 – Drnovo; parc. št. 1091/14,
k.o. 1321 – Leskovec; parc. št. 2492/5, parc. št. 3304,
parc. št. 3305, parc. št. 3306, parc. št. 3021, parc. št. 2198
in parc. št. 2296, k.o. 1329 – Veliki Podlog; parc. št. 2021/1,
parc. št. 2019, parc. št. 2018, parc. št. 1990/2, parc. št. 1990/3,
parc. št. 1982, parc. št. 2399 in parc. št. 1981/1, k.o. 1325
– Senuše ter parc. št. 2364, parc. št. 2599, parc. št. 2595,
parc. št. 2592, parc. št. 2583, parc. št. 2582, parc. št. 2581,
parc. št. 2575, parc. št. 2574, parc. št. 2573, parc. št. 2572/1,
parc. št. 2572/2, parc. št. 2571, parc. št. 2570, parc. št. 2569,
parc. št. 2568, parc. št. 2532/1, parc. št. 2518/2 in parc. št. 2518/1,
k.o. 1330 – Veliko Mraševo, ki so v lasti fizičnih oseb.
II.
Omejitev lastninske pravice s služnostno pravico v javno korist se opravi v skladu z določbami Zakona o urejanju
prostora in v skladu s projektom »Kolesarska povezava od
središča Krškega do Kostanjevice na Krki«, št. P-2019/43, ki
ga je izdelala družba GPI d.o.o., Novo mesto (oktober 2020).
III.
Omejitev lastninske pravice s služnostno pravico v javno
korist se opravi za potrebe izgradnje objektov gospodarske
javne infrastrukture – kolesarske povezave Krško–Kostanjevica
na Krki s pripadajočo infrastrukturo ter njenega nemotenega
delovanja.
IV.
Odškodnina za razlastitev se določi na podlagi Sklepa o
določitvi vrednosti nepremičnin, uporabljenih in potrebnih za
izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture (Uradni
list RS, št. 45/09, 73/09, 41/14 in 48/16).
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-6/2019-O605
Krško, dne 16. februarja 2021
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko

LJUBNO
531.

Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za del enote
urejanja LJU-30 (ID 2258)

Na podlagi določb 119. in 110. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 31. člena
Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) je župan
občine sprejel

SKLEP
o začetku priprave Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za del enote
urejanja LJU-30 (ID 2258)
1. člen
(splošno in pravna podlaga)
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja LJU-30
(v nadaljevanju: OPPN).
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju
prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju:
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ZUreP-2) in Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Ljubno (Uradni list RS, št. 70/19, v nadaljevanju: OPN).
2. člen
(izhodišča za pripravo OPPN)
Priprava OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz
OPN ter na pobudi občine kot investitorja priprave OPPN z dne
4. 2. 2021 in se s tem sklepom potrdi.
Ker so usmeritve za pripravo OPPN celovito in dovolj
podrobno določene v OPN, priprava izhodišč po 108. členu
ZUreP-2 ni potrebna.
OPPN se nahaja v delu enote urejanja prostora (EUP),
ki jih izvedbeni del OPN opredeljuje kot Ljubno ob Savinji:
LJU-30. Kot okvirne usmeritve za izdelavo OPPN se uporabljajo določbe iz Priloge 2 v podrobnejših izvedbenih pogojih OPN.
Obravnavano območje je v skladu z OPN opredeljeno kot
CD območje centralnih dejavnosti. Na predmetnem območju ni
sprejetega izvedbenega prostorskega akta.
Razlog za izdelavo OPPN je v potrebi po umeščanju dveh
večstanovanjskih objektov, pri čemer se lahko objekta namenita tudi za stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine (domovi za starejše, oskrbovana stanovanja in podobno).
Znotraj območja je predvidena umestitev še ene individualne
stanovanjske stavbe. Na območju pobude je predvidena rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste LC 221052 Urmoher–Pustota
z izgradnjo križišča, preko katerega bi se na novo priključila
lokalna cesta LC 221091 Urmoher–Detmar.
3. člen
(ureditveno območje)
Ureditveno območje OPPN zajema zemljišča znotraj dela
enote urejanja prostora z oznako LJU-30. Območje pobude
se nahaja v Občini Ljubno severno od trškega jedra Ljubno.
Območje obsega del ali celotna zemljišča s parc. št. 53, 54/1,
55/1, 55/3, 56/1, 56/3, 57, 58, 59, 60, 61/3, 62/5, 62/6, 64/3,
64/4, 65/3, 65/4, 65/5, vse k.o. Ljubno in je okvirno površine
1,16 ha. Med postopkom se lahko meja ureditvenega območja
OPPN tudi spremeni, če je sprememba smiselna in bistveno
ne spreminja vsebine tega sklepa.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na
usmeritvah iz IZP načrta Ureditve križišča na LC221052 Urmoher–Pustota – križišče med LC221052 in JP721251 – varianta
3.1 – zavijalni pas (Optimus inženiring, d.o.o., št. pr. 21-2020,
november 2020), IDZ načrta arhitekture Ljubno bloki (Rihter
d.o.o., april 2020) in OPN.
V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev
urejanja prostora.
Pri izdelavi strokovnih podlag za OPPN in pri izdelavi
OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja,
varstva okolja in ohranjanja narave.
V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti
celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno med pripravo
osnutka OPPN zagotoviti okoljsko poročilo.
5. člen
(vrsta postopka)
Za postopek priprave in sprejetja OPPN se na podlagi
119. člena ZUreP-2 smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za
postopek priprave in sprejema OPN.
6. člen
(roki za pripravo posameznih faz)
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so
naslednji:

Uradni list Republike Slovenije
FAZE POSTOPKA:
ROKI:
(1) Župan sprejme sklep o začetku
februar 2021
priprave OPPN, objava sklepa na spletnih
straneh občine, dodelitev identifikacijske
številke prostorskega akta
(2) Pridobivanje mnenj nosilcev
30 dni
urejanja prostora (NUP) o verjetnosti
pomembnejših vplivov OPPN na okolje
(3) Pridobivanje odločbe MOP, ali je
21 dni
potrebna izvedba celovite presoje vplivov
na okolje (CPVO) po pridobitvi mnenj
iz faze (2)
(4) Pridobivanje konkretnih smernic
30 dni, hkrati
(državnih) NUP – faza se izvede samo
s fazo (2)
v primeru, če se presodi, da splošne
smernice ne zadoščajo ali če to
narekujejo posebnosti načrtovane
prostorske ureditve
(5) Izdelava osnutka OPPN
30 dni po prejemu
vseh smernic iz
faze (4) oziroma
pridobitve
odločbe iz (3)
(6) Občina z objavo osnutka OPPN
tekom faze (5)
na spletnih straneh obvesti javnost
(7) Izdelava okoljskega poročila (OP),
90 dni
če je z odločbo potrjena izdelava CPVO
(8) Objava osnutka OPPN in OP
30 dni (+30 dni, v
na spletni strani občine in pridobivanje
kolikor to zahteva
mnenj NUP na osnutek OPPN in mnenj
NUP)
NUP o ustreznosti OP
(9) Pridobivanje odločbe MOP, ali je OP
30 dni
ustrezno
(10) Dopolnitev osnutka OPPN in OP
45 dni
na podlagi mnenj iz faze (8)
(11) Objava dopolnjenega osnutka OPPN
min. 30 dni
in OP na spletni strani občine in javna
razgrnitev ter javna obravnava (v tej fazi
se javnost seznani tudi z morebitnim
nasprotjem interesov)
(12) Občina zavzame stališča do pripomb
15 dni
in predlogov javnosti, objava stališč
na spletni strani občine in na krajevno
običajen način
(13) Izdelava predloga OPPN in
20 dni / po
dopolnitve OP na podlagi stališč
prejemu stališč
iz faze (12)
(14) Objava predloga OPPN in OP
30 dni (+30 dni,
na spletni strani občine in pridobivanje
v kolikor to
mnenj NUP na predlog OPPN in mnenj
zahteva NUP)
NUP o ustreznosti OP (če ga niso podali
v fazi (8))
(15) Izpeljava postopka prevlade javne
MOP
koristi (samo v primeru negativnih mnenj
NUP iz faze (14))
(16) Pridobivanje odločbe MOP, ali so
MOP
vplivi izvedbe OPPN na okolju sprejemljivi
(17) Sprejem OPPN z odlokom (po
30 dni
pridobitvi vseh pozitivnih mnenj iz faze
(14) in ugotovitvi MOP iz faze (16), da so
vplivi izvedbe predloga OPPN na okolje
sprejemljivi, objava odloka v uradnem
glasilu in spletni strani občine
(18) Posredovanje Odloka o OPPN na
15 dni
MOP, javna objava na spletni strani MOP
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev
in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec
akta, Občina Ljubno na to ne more imeti nikakršnega vpliva.

Uradni list Republike Slovenije
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Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj in morebitnih konkretnih smernic, so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za
vode, Sektor območja Savinje, Mariborska c. 88, 3000 Celje,
– RS, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10,
1000 Ljubljana,
– Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
–
Javno
podjetje
Komunala
Mozirje
d.o.o.,
Praprotnikova 36, 3330 Mozirje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob
Savinji.
V kolikor se v postopku priprave sprememb PUP ugotovi,
da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se
le-te pridobijo v postopku.
Občina pozove nosilce urejanja prostora o verjetnosti
pomembnejših vplivov OPPN na okolje, in sicer:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode
3. Ministrstvo za zdravje
4. Ministrstvo za kulturo
5. Zavod RS za varstvo narave
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo
vplivov na okolje v skladu s 110. členom ZUreP-2 odloči, ali je
za OPPN potrebno izvesti CPVO.
8. člen
(sodelovanje javnosti)
Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN z objavo na svetovnem spletu, tj. na spletni strani Občine Ljubno
http://www.ljubno.si/.
Javnost se seznani s podrobnejšimi načrtovanimi rešitvami in območjem OPPN z objavo dopolnjenega osnutka OPPN
na spletni strani občine in javno razgrnitvijo ter javno obravnavo
kot je predvideno v 6. členu, 13. točka.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev PUP.
9. člen
(obveznosti financiranja)
Sredstva v zvezi s financiranjem izdelave OPPN, morebitno izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, izdelavo geodetskega načrta, elaborata ekonomike in pripravo vseh strokovnih
podlag in rešitev, sredstva za vodenje postopka OPPN ter
uradne objave zagotovi Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12,
3333 Ljubno ob Savinji.
10. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Ta sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Ljubno:
http://www.ljubno.si// in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor,
ki ga objavi v prostorsko informacijskem sistemu.
Št. 007-01/2021-1
Ljubno, dne 4. februarja 2021
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik

Stran

1763

NOVA GORICA

7. člen
(nosilci urejanja prostora)

26 / 19. 2. 2021 /

532.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvi prometa v naseljih mestnega
značaja Mestne občine Nova Gorica

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 19. člena
Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12,
18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na
seji dne 4. februarja 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi
prometa v naseljih mestnega značaja
Mestne občine Nova Gorica
1. člen
V Odloku o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja
Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 5/96, 15/97,
Uradni list RS, št. 53/15 in 61/20 – Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Nova Gorica) se črta 2. člen.
2. člen
4. do 20. člen se črtajo.
25. člen se črta.

3. člen

4. člen
Drugi, tretji in četrti odstavek 27. člena se črtajo.
5. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Upravljanje in urejanje javnih parkirišč, na katerih se
skladno z občinskimi predpisi plačuje parkirnina, je gospodarska javna služba, ki jo za svoj račun izvajajo Mestne storitve,
Javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).«
29. člen se črta.

6. člen

7. člen
V 34. členu se besedna zveza »občinski nadzorniki«
nadomesti z besedno zvezo »občinski redarji«.
8. člen
Za 34. členom se doda nov 34.a člen, ki se glasi:
»Nadzor nad plačevanjem parkirnine na javnih plačljivih parkirnih površinah poleg Medobčinske redarske službe
opravlja tudi izvajalec gospodarske javne službe upravljanja in
urejanja javnih parkirišč. Za nadzor nad plačevanjem parkirnine
na javnih plačljivih parkirnih površinah odgovorna oseba izvajalca pooblasti zaposlene delavce pri izvajalcu ali zunanjega
pogodbenega partnerja (kontrolor).
Izvajalec javne službe uporabnika vozila, za katerega je
bilo ugotovljeno, da ni plačal parkirnine oziroma da je s parkiranjem prekoračil čas, za katerega je plačal parkirnino obvesti,
da lahko v roku osmih (8) dni od prejema obvestila izvajalcu
javne službe plača nadomestilo za neplačano parkirnino v višini
celodnevne parkirnine in ga hkrati obvesti, da bo v nasprotnem
primeru zoper njega kot oškodovanec podal Medobčinski upravi Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine
Brda predlog za uvedbo postopka o prekršku zaradi neplačane
parkirnine.
V primeru, da uporabnik vozila iz prejšnjega odstavka
tega člena v predvidenem roku plača nadomestilo za neplačano parkirnino v višini celodnevne parkirnine, izvajalec javne
službe ne poda predloga iz drugega odstavka tega člena.«
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9. člen
35. do 41. člen se črtajo.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 34300-7/96-8
Nova Gorica, dne 4. februarja 2021
Župan
Mestne občine Nova Gorica
dr. Klemen Miklavič

TREBNJE
533.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Trebnje

Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 21. in
65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol
in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list
RS, št. 16/98, 27/99, 134/03, 37/16 in 4/18) ter 8. člena Statuta
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je
Občinski svet Občine Trebnje na 19. dopisni seji dne 19. 2.
2021 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
njiva pri Šentlovrencu, Dolenje Prapreče, Gorenje Prapreče,
Krtina, Kukenberk, Mačji dol, Mali Videm, Martinja vas, Muhabran, Potok, Šentlovrenc, Veliki Videm, Vrhovo pri Šentlovrencu, Žabjek, Gornji Podboršt pri Veliki Loki, Iglenik pri Veliki
Loki, Korenitka, Mačkovec, Mala Loka, Mrzla Luža, Škovec,
Trnje, Velika Loka.
Šolski okoliš matične Osnovne šole Trebnje s Podružnično šolo Dolenja Nemška vas obsega naselja: Blato, Hudeje,
Vejar, Mala Ševnica, Račje selo, Velika Ševnica, Trebnje, Dol
pri Trebnjem, Dolenje Medvedje selo, Gornje Medvedje selo,
Grmada, Odrga, Pekel, Primštal, Repče, Studenec, Vrhtrebnje,
Čatež, Dolenja vas pri Čatežu, Goljek, Gorenja vas pri Čatežu,
Kriška reber, Križ, Razbore, Roje pri Čatežu, Sejenice, Trebanjski vrh, Zagorica pri Čatežu, Češnjevek, Dečja vas, Dolenja Dobrava, Dolenja Nemška vas, Dolenje Ponikve, Dolenji Podboršt
pri Trebnjem, Gorenja Dobrava, Gorenje Ponikve, Gradišče pri
Trebnjem, Grm, Jezero, Lipnik, Lukovek, Meglenik, Rihpovec,
Rodine pri Trebnjem, Belšinja vas, Benečija, Breza, Gorenja
Nemška vas, Grič pri Trebnjem, Kamni potok, Pluska, Rožni
vrh, Štefan pri Trebnjem, Zidani most, Dolenje Kamenje pri
Dobrniču, Dolnje Selce, Gorenje Kamenje pri Dobrniču, Gorenje Selce, Knežja vas, Krušni vrh, Luža, Občine, Roženpelj,
Gornji Podboršt pri Veliki Loki, Iglenik pri Veliki Loki, Korenitka,
Mrzla Luža, Škovec.«
KONČNA DOLOČBA
2. člen
(objava in začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-004/2021
Trebnje, dne 19. februarja 2021
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Trebnje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Trebnje (Uradni list RS, št. 20/97, 80/90,
69/99, 48/08, 64/11 in 68/17), se spremenita prvi in drugi odstavek 3. člena tako, da se glasita:
»Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega
izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območja naselij krajevnih skupnosti: Račje selo, Trebnje, Čatež, Dolenja Nemška
vas, Dobrnič, Štefan pri Trebnjem, Knežja vas, Svetinja, Šentlovrenc in Velika Loka, in sicer naselja: Blato, Hudeje, Vejar, Mala
Ševnica, Račje selo, Velika Ševnica, Trebnje, Dol pri Trebnjem, Dolenje Medvedje selo, Gornje Medvedje selo, Grmada,
Odrga, Pekel, Primštal, Repče, Studenec, Vrhtrebnje, Čatež,
Dolenja vas pri Čatežu, Goljek, Gorenja vas pri Čatežu, Kriška
reber, Križ, Razbore, Roje pri Čatežu, Sejenice, Trebanjski vrh,
Zagorica pri Čatežu, Češnjevek, Dečja vas, Dol. Dobrava, Dol.
Nemška vas, Dol. Ponikve, Dol. Podboršt pri Trebnjem, Gor.
Dobrava, Gor. Ponikve, Gradišče pri Trebnjem, Grm, Jezero,
Lipnik, Lukovek, Meglenik, Rihpovec, Rodine pri Trebnjem,
Artmanja vas, Dobrava, Dobrnič, Gorenja vas, Korita, Lisec,
Lokve pri Dobrniču, Podlisec, Preska pri Dobrniču, Reva, Stranje pri Dobrniču, Šahovec, Vavpča vas pri Dobrniču, Vrbovec,
Zagorica pri Dobrniču, Železno, Belšinja vas, Benečija, Breza,
Gorenja Nemška vas, Grič pri Trebnjem, Kamni potok, Pluska,
Rožni vrh, Štefan pri Trebnjem, Zidani most, Dolenje Kamenje
pri Dobrniču, Dolnje Selce, Gorenje Kamenje pri Dobrniču, Gorenje Selce, Knežja vas, Krušni vrh, Luža, Občine, Roženpelj,
Dolenji Vrh pri Dobrniču, Rdeči kal, Svetinja, Šmaver, Dolga

534.

Sklep o določitvi višine stroškov odstranitve
in hrambe zapuščenih in nepravilno parkiranih
vozil

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), tretjega
odstavka 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni
list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr.,
68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B in 92/20), 17.
člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in
65/14 – popr.) in 15. v zvezi s 23. členom Odloka o ravnanju
z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Trebnje
(Uradni list RS, št. 180/20) je Občinski svet Občine Trebnje na
14. redni seji dne 10. februarja 2021 sprejel

SKLEP
o določitvi višine stroškov odstranitve
in hrambe zapuščenih in nepravilno
parkiranih vozil
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa višina stroškov odstranitve in
hrambe zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil v Občini
Trebnje.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

26 / 19. 2. 2021 /

2. člen
(višina stroškov odstranitve zapuščenega vozila)
(1) Stroški odstranitve zapuščenega vozila se določijo v
naslednji višini:
osebno kombinirano
vozilo
vozilo
stroški prihoda do vozila
49,50
82,50
stroški nalaganja vozila
15,40
15,40
stroški prevoza in razlaganja vozila
17,60
28,60
vsi stroški odstranitve vozila
82,50
126,50
(2) Stroški so izraženi v eurih na vozilo brez davka na
dodano vrednost.
3. člen
(višina stroškov odstranitve nepravilno parkiranega vozila)
(1) Stroški odstranitve nepravilno parkiranega vozila se
določijo v naslednji višini:
osebno kombinirano
vozilo
vozilo
stroški prihoda do vozila
115,50
165,00
stroški nalaganja vozila
22,00
60,50
stroški prevoza in razlaganja vozila
27,50
27,50
vsi stroški odstranitve vozila
165,00
253,00
(2) Stroški so izraženi v eurih na vozilo brez davka na
dodano vrednost.
4. člen
(višina stroškov odstranitve večjih zapuščenih in nepravilno
parkiranih vozil)
Ne glede na 2. in 3. člen tega sklepa se za odstranitev večjih zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil, ki niso osebna ali
kombinirana vozila (kot so na primer avtobusi, tovorna vozila,
priklopniki in podobno), upoštevajo dejanski stroški odstranitve
teh vozil, ki nastanejo pristojnemu izvajalcu iz 20. člena Odloka o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v
Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 180/20).
5. člen
(višina stroškov hrambe zapuščenega ali nepravilno
parkiranega vozila)
(1) Stroški hrambe zapuščenega ali nepravilno parkiranega vozila se določijo v naslednji višini:
zapuščeno ali nepravilno
parkirano vozilo
stroški zavarovanja vozila
15,00
stroški hrambe vozila na dan
6,00
stroški predaje vozila
30,00
(2) Stroški hrambe vozila na dan iz tretje vrstice tabele iz
prejšnjega odstavka se prvih 24 ur po odstranitvi zapuščenega
ali nepravilno parkiranega vozila ne zaračunavajo, zaračunavajo pa se za vsakih nadaljnjih začetih 24 ur.
(3) Stroški so izraženi v eurih na vozilo brez davka na
dodano vrednost.
6. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2019-26
Trebnje, dne 10. februarja 2021
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic
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VSEBINA
524.
525.

526.

527.
528.

VLADA

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto
2021
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi
ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020
Sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in
B k Sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu
nevarnega blaga (ADR)

1633

532.
1683
1689

MINISTRSTVA

Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na
področju vzgoje, izobraževanja in znanosti
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o
seznamu geografskih označb za vina in trsnem
izboru

531.

533.
534.

LJUBNO

Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja
LJU-30 (ID 2258)

1761

NOVA GORICA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne
občine Nova Gorica

1763

TREBNJE

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Trebnje
Sklep o določitvi višine stroškov odstranitve in
hrambe zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil

1764
1764

1751
1752

OBČINE
529.

530.

KRANJ

Odlok o sofinanciranju projektov obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Kranj

1758

KRŠKO

Sklep o ugotovitvi javne koristi in omejitvi lastninske pravice v javno korist na delu nepremičnin parc. št. 90/17, parc. št. 192/8, parc.
št. 90/6 in parc. št. 192/5, k.o. 1320 – Drnovo;
parc. št. 1091/14, k.o. 1321 – Leskovec; parc.
št. 2492/5, parc. št. 3304, parc. št. 3305, parc.
št. 3306, parc. št. 3021, parc. št. 2198 in parc.
št. 2296, k.o. 1329 – Veliki Podlog; parc. št.
2021/1, parc. št. 2019, parc. št. 2018, parc.
št. 1990/2, parc. št. 1990/3, parc. št. 1982,
parc. št. 2399 in parc. št. 1981/1, k.o. 1325 –
Senuše ter parc. št. 2364, parc. št. 2599, parc.
št. 2595, parc. št. 2592, parc. št. 2583, parc. št.
2582, parc. št. 2581, parc. št. 2575, parc. št. 2574,
parc. št. 2573, parc. št. 2572/1, parc. št. 2572/2,
parc. št. 2571, parc. št. 2570, parc. št. 2569,
parc. št. 2568, parc. št. 2532/1, parc. št. 2518/2
in parc. št. 2518/1, k.o. 1330 – Veliko Mraševo

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 26/21
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
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Javni razpisi
Javne dražbe
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Objave po Zakonu o medijih
Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih
Preklici
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo
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389
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400
401
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