
 

 

Priloga  
POGLAVJE 1 

 

Del A 
 

Pristojbine ali dajatve za uradni nadzor v klavnicah, razsekovalnicah, obratih za predelavo divjadi 
in uradni nadzor v zvezi s proizvodnjo mleka, ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture ter 
njihovim dajanjem na trg* 

 
PRISTOJBINE  ZA URADNI NADZOR V KLAVNICAH 

    vrsta živali kategorija pristojbina 
 1. govedo odraslo govedo 5,50 EUR/žival 
     mlado govedo in teleta 2,30 EUR/žival 
 2. kopitarji kopitarji 4,76 EUR/žival 
 3. prašiči: živali z maso klavnih trupov manj kakor 25 kg 0,68 EUR/žival 

    25 kg ali več 1,25 EUR/žival 
 4. ovce in koze: živali z maso klavnih trupov manj kakor 12 kg 0,39 EUR/žival 
     12 kg ali več  0,49 EUR/žival 
 5. perutnina  perutnina rodu gallus in pegatka  0,01 EUR/žival 
     race in gosi 0,02 EUR/žival 
     purani 0,06 EUR/žival 
 6. lagomorfi gojeni kunci 0,01 EUR/žival 
 7. divjad majhna pernata divjad 0,01 EUR/žival 
     majhna divjad  0,02 EUR/žival 
     noji 0,55 EUR/žival 
     divji prašiči 1,83 EUR/žival 
     prežvekovalci 0,72 EUR/žival 
     DRUGO 5,00 EUR/žival 
  Pristojbina iz tega dela poglavja ne more znašati manj kakor 11 EUR letno. 

 

 
PRISTOJBINE ZA URADNI NADZOR V RAZSEKOVALNICAH 

  1. goveje meso, telečje meso, prašičje meso, meso kopitarjev, ovčje in kozje meso 2,00 EUR/tono mesa 
 2. perutninsko meso in meso gojenih kuncev 1,50 EUR/tono mesa 
 3. meso gojene divjadi in divjačina   
 

  
majhna pernata divjad in divjad, ki ne leti 1,50 EUR/tono mesa 

 
  

ratiti (noj, emu, nandu) 3,00 EUR/tono mesa 
 

  
divji prašiči in prežvekovalci 2,00 EUR/tono mesa 

 
4.  

razsek trupa na manjše dele od osnovnih delov v obratu z isto registrsko številko kakor 
jo ima klavnica 70 %/začeto tono 

 
   

  

 
PRISTOJBINE  ZA URADNI NADZOR V OBRATIH ZA PREDELAVO DIVJADI 

  1. majhna pernata divjad 0,005 EUR/žival 
 2. majhna divjad, ki ne leti 0,01 EUR/žival 
 3. prežvekovalci 0,5 EUR/žival 
 4. kopenski sesalci 

  



 

 

  
divji prašič 1,5 EUR/žival 

 
  

prežvekovalci 0,5 EUR/žival 
 

  
drugo 0,5 EUR/žival 

 
   

  
   

  

 
PRISTOJBINE ZA URADNI NADZOR V ZVEZI S PROIZVODNJO MLEKA 

  

1. odobrene zbiralnice mleka in obrati za obdelavo in predelavo  

1,00 EUR/30 ton in za 
naslednje tone 0,5 

EUR/tono, vendar ne 
manj kakor 40 

EUR/leto 
 

   
  

   
  

 
PRISTOJBINE  ZA URADNI NADZOR V ZVEZI S PROIZVODNJO RIBIŠKIH PROIZVODOV IN 

PROIZVODOV IZ AKVAKULTURE TER NJIHOVIM DAJANJEM NA TRG 

  

1. proizvodnja in dajanje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture na trg  

1,00 EUR/tono za 
prvih 50 ton v 
mesecu in za 

naslednje tone 0,5 
EUR/tono, vendar ne 

manj kakor 100 
EUR/leto 

 

2. prva prodaja na ribjem trgu 

0,50 EUR/tono za 
prvih 50 ton v 
mesecu in za 

naslednje tone 0,25 
EUR/tono, vendar ne 

manj kakor 50 
EUR/leto 

 
 

*Za uradni nadzor iz tega dela Priloge, ki se opravi izven delovnega časa, določenega s predpisom o upravnem poslovanju in 

aktom pristojnega organa o poslovnem času, se pristojbina poveča za 30 % 

 



 

 

 

   
  Del B  

 
Pristojbine ali dajatve za uradni nadzor pošiljk, ki vsebujejo živali in blago, ki vstopajo v 

Unijo 

 
 

 
   

  
 

POŠILJKE, KI VSEBUJEJO ŽIVE ŽIVALI* 

  

1. 
Govedo, enoprsti kopitarji, prašiči, ovce, koze, perutnina, kunci in majhna pernata divjad 

ali divjad, ki ne leti, divji prašiči in divji prežvekovalci 

55 EUR na pošiljko, 
do 6 ton in 9 EUR na 
tono, nad 6 in do 46 
ton ali 420 EUR na 

pošiljko, več kakor 46 
ton. 

 

2. Živali drugih vrst: 

55 EUR na pošiljko, 
do 46 ton ali 420 EUR 
na pošiljko, več kakor 

46 ton. 
 

   
  

 
POŠILJKE, KI VSEBUJEJO MESO* 

  

1. Pošiljke, ki vsebujejo meso   

55 EUR na pošiljko, 
do 6 ton in 

9 EUR na tono, nad 6 
in do 46 ton ali 

420 EUR na pošiljko, 
več kakor 46 ton. 

 
   

  
 

POŠILJKE, KI VSEBUJEJO RIBIŠKE PROIZVODE* 

  

1. Ribiški proizvodi, ki niso v razsutem stanju 

55 EUR na pošiljko, 
do 6 ton in 

9 EUR na tono, nad 6 
in do 46 ton ali 

420 EUR na pošiljko, 
več kakor 46 ton. 

 

2. Ribiški proizvodi, ki se prevažajo kakor zbirni tovor 

600 EUR na plovilo s 
tovorom ribiških 

proizvodov do 500 
ton; 

1.200 EUR na plovilo 
s tovorom ribiških 

proizvodov nad 500 
in do 1 000 ton; 

2.400 EUR na plovilo 
s tovorom ribiških 

proizvodov nad 1 000 
in do 2 000 ton; 

3.600 EUR na plovilo 
s tovorom ribiških 

proizvodov več kakor 
 



 

 

2 000 ton. 

   
  

 

POŠILJKE, KI VSEBUJEJO MESNE PROIZVODE, PERUTNINSKO MESO, MESO DIVJADI, 
KUNČJE MESO ALI MESO GOJENE DIVJADI* 

  

1. 
Pošiljke, ki vsebujejo mesne proizvode, perutninsko meso, meso divjadi, kunčje meso ali 

meso gojene divjadi 

55 EUR na pošiljko, 
do 6 ton in 

9 EUR na tono, nad 6 
in do 46 ton ali 

420 EUR na pošiljko, 
več kakor 46 ton. 

 
   

  

 

POŠILJKE, KI VSEBUJEJO DRUGE PROIZVODE ŽIVALSKEGA IZVORA, NAMENJENE ZA 
PREHRANO LJUDI, KI NISO MESNI PROIZVODI* 

  

1. Drugi proizvodi živalskega izvora, namenjeni za prehrano ljudi, ki niso v razsutem stanju: 

55 EUR na pošiljko, 
do 6 ton in 

9 EUR na tono, nad 6 
in do 46 ton ali 

420 EUR na pošiljko, 
več kakor 46 ton. 

 

2. 
Drugi proizvodi živalskega izvora, namenjeni za prehrano ljudi, ki se prevažajo kot zbirni 

tovor 

600 EUR na plovilo s 
tovorom proizvodov 

do 500 ton; 
1.200 EUR na plovilo 

s tovorom proizvodov 
nad 500 in do 1 000 

ton; 
2.400 EUR na plovilo 

s tovorom proizvodov 
nad 1 000 in do 2 000 

ton; 
3.600 EUR na plovilo 

s tovorom proizvodov 
več kakor 2 000 ton. 

 
   

  

 

POŠILJKE, KI VSEBUJEJO ŽIVALSKE STRANSKE PROIZVODE IN KRMO ŽIVALSKEGA 
IZVORA* 

  

1. 
Pošiljke, ki vsebujejo živalske stranske proizvode in krmo živalskega izvora, ki se ne 

prevažajo v razsutem stanju: 

55 EUR na pošiljko, 
do 6 ton in 

9 EUR na tono, nad 6 
in do 46 ton ali 

420 EUR na pošiljko, 
več kakor 46 ton. 

 



 

 

2. Živalski stranski proizvodi in krma živalskega izvora, ki se prevažajo kot zbirni tovor 

600 EUR na plovilo s 
tovorom proizvodov 

do 500 ton; 
1.200 EUR na plovilo 

s tovorom proizvodov 
nad 500 in do 1 000 

ton; 
2.400 EUR na plovilo 

s tovorom proizvodov 
nad 1 000 in do 2 000 

ton; 
3.600 EUR na plovilo 

s tovorom proizvodov 
več kakor 2 000 ton. 

 
   

  

 

POŠILJKE V TRANZITU ALI PRETOVORJENE POŠILJKE, KI VSEBUJEJO ŽIVALI IN BLAGO IZ 
TRETJIH DRŽAV* 

 
  

1. Pošiljke v tranzitu ali pretovorjene pošiljke, ki vsebujejo živali in blago iz tretjih držav 

30 EUR na pošiljko, 
zvišano za 20 EUR za 

vsake četrt ure za 
vsakega člana osebja, 

ki sodeluje pri 
nadzoru. 

 
   

  

 

POŠILJKE, KI VSEBUJEJO RASTLINE, RASTLINSKE PROIZVODE TER DRUGE PROIZVODE, 
PREDMETE IN MATERIALE, KI LAHKO VSEBUJEJO ALI ŠIRIJO ŠKODLJIVE ORGANIZME 

RASTLIN** 

  1. Za dokumentacijsko preverjanje 7 EUR/pošiljko 
 2. Za preverjanje istovetnosti (identifikacijski pregled) 

  

  

do velikosti tovora tovornjaka, tovora 
železniškega vagona ali tovora vsebnika 

primerljive velikosti 7 EUR/pošiljko 
 

  
večje od zgornje navedene velikosti 14 EUR/pošiljko 

 3. Za zdravstvene preglede rastlin v skladu z naslednjimi specifikacijami (fizični pregled) 

  

  

potaknjenci, sadike (razen gozdnega 
reprodukcijskega materiala), mlade rastline 

jagod ali zelenjave 

do 10 000 po številu: 
17,5 EUR/pošiljko 
za vsakih dodatnih 

1 000 enot: 0,7 
EUR/pošiljko 

najvišja cena: 140 
EUR/pošiljko 

 

 

 

grmičje, drevje (razen posekanih božičnih 
drevesc), druge lesene drevesničarske 

rastline vključno z gozdnim reprodukcijskim 
materialom (razen semen) 

do 10 000 po številu: 
17,5 EUR/pošiljko 
za vsakih dodatnih 

100 enot: 0,44 
EUR/pošiljko 

najvišja cena: 140 
EUR/pošiljko 

 



 

 

  

čebulice, stebelni gomolji, korenike, 
koreninski gomolji za sajenje (razen 

gomoljev krompirja) 

do teže 200 kg: 17,5 
EUR/pošiljko  

za vsakih dodatnih 10 
kg: 0,16 EUR/pošiljko  

najvišja cena: 140 
EUR/pošiljko 

 

  
semena, tkivne kulture 

do teže 100 kg: 7,5 
EUR/pošiljko  

za vsakih dodatnih 10 
kg: 0,175 

EUR/pošiljko  
najvišja cena: 140 

EUR/pošiljko 
 

  

druge rastline za sajenje, ki niso navedene 
drugje  

do 5 000 po številu: 
17,5 EUR/pošiljko 
za vsakih dodatnih 

100 enot: 0,18 
EUR/pošiljko 

najvišja cena: 140 
EUR/pošiljko 

 

  

rezano cvetje 

do 2 000 po številu: 
17,5 EUR/pošiljko 
za vsakih dodatnih  

1 000 enot: 0,14 
EUR/pošiljko 

najvišja cena: 140 
EUR/pošiljko 

 

  

veje z listjem, deli iglavcev (razen 
posekanih božičnih drevesc) 

do teže 100 kg: 17,5 
EUR/pošiljko  

za vsakih dodatnih 
100 kg: 1,75 
EUR/pošiljko  

najvišja cena: 140 
EUR/pošiljko 

 

  

posekana božična drevesca 

do 1 000 po številu: 
17,5 EUR/pošiljko 
za vsakih dodatnih 

100 enot: 1,75 
EUR/pošiljko 

najvišja cena: 140 
EUR/pošiljko 

 

  

listi rastlin, kot so zelišča, začimbe in 
listnata zelenjava 

do 100 kg: 17,5 
EUR/pošiljko  

za vsakih dodatnih 10 
kg: 1,75 EUR/pošiljko  

najvišja cena: 140 
EUR/pošiljko 

 

  
sadje, zelenjava (razen listnate zelenjave) 

do 25 000 kg: 17,5 
EUR/pošiljko  

za vsakih dodatnih 
1 000 kg: 0,7 

 



 

 

EUR/pošiljko  

  
gomolji krompirja 

do 25 000 kg: 52,5 
EUR/pošiljko  

za vsakih dodatnih 
25 000 kg: 52,5 

EUR/pošiljko  
 

  
les (razen lubja) 

do 100 m3: 17,5 
EUR/pošiljko 

za vsakih dodatni m3: 
0,175 EUR/pošiljko 

 

  
zemlja, rastni substrat, lubje 

do 25 000 kg: 17,5 
EUR/pošiljko  

za vsakih dodatnih 
1 000 kg: 0,7 
EUR/pošiljko  

najvišja cena: 140 
EUR/pošiljko 

 

  
zrnje 

do 25 000 kg: 17,5 
EUR/pošiljko  

za vsakih dodatnih 
1 000 kg: 0,7 
EUR/pošiljko  

najvišja cena: 140 
EUR/pošiljko 

 

  druge rastline ali rastlinski proizvodi, ki niso 
navedeni drugje v tej razpredelnici 

17,5 EUR/pošiljko 
 
 
 

 
*Za uradni nadzor iz tega dela Priloge, ki se opravi izven delovnega časa, določenega s predpisom o upravnem 
poslovanju in aktom pristojnega organa o poslovnem času, se pristojbina poveča za 30 %. 
**Za uradni nadzor iz tega dela Priloge, ki se opravi izven delovnega časa, določenega s predpisom o upravnem 
poslovanju in aktom pristojnega organa o poslovnem času, se pristojbina poveča za 100 %. 



 

 

 

 
POGLAVJE 2 

 
 

Pristojbine za uradni nadzor nad živalmi in blagom iz nekaterih tretjih držav ob vstopu v 
Unijo zaradi znanega ali nastajajočega tveganja ali dokazov o mogoči zelo razširjeni resni 
neskladnosti;                                                                                                                                                                     
pristojbine za uradni nadzor nad živalmi in blagom iz tretjih držav, za katere velja ukrep v 
nujnih primerih; in  
pristojbine za uradni nadzor nad živalmi in blagom, za vstop katerih v Unijo so določeni 
pogoji ali ukrepi, v skladu s katerimi je treba skladnost z navedenimi pogoji ali ukrepi 
ugotoviti ob vstopu živali ali blaga v Unijo. 

1. Živila neživalskega izvora     

  

Pošiljke do vključno 50 ton 55 EUR/pošiljko 
 

  

Pošiljke nad 50 do vključno 500 ton 110 EUR/pošiljko  
 

  

Pošiljke nad 500 ton 420 EUR/pošiljko 
 2.  Živila neživalskega izvora, ki  se prevažajo v razsutem stanju s plovili 

  

  

tovor do vključno 500 ton 600 EUR/plovilo 
 

  

tovor nad 500 do vključno 2 000 ton 1.200 EUR/plovilo 
 

  

tovor nad 2 000 ton 2.400 EUR/plovilo 
 3.  Krma neživalskega izvora   

  

  

do 50 ton 55 EUR/pošiljko 
 

  

nad 50 do 500 ton 110 EUR/pošiljko 
 

  

nad 500 ton 420 EUR/pošiljko 
 4. Krma neživalskega izvora, ki se prevaža v razsutem stanju s plovili 

  

  

tovor do 500 ton 600 EUR/plovilo 
 

  

tovor nad 500 do 2 000 ton 1.200 EUR/plovilo 
 

  

tovor nad 2 000 ton 2.400 EUR/plovilo 
  

5.  Rastline rastlinski proizvodi in drugi predmeti 

Preverjanje dokumentacije 7 EUR/pošiljko 

Preverjanje istovetnosti 

a. 
do velikosti tovora tovornjaka, tovora železniškega 
vagona ali tovora vsebnika primerljive velikosti   7 EUR/pošiljko 

b. večje od zgornje velikosti   14 EUR/pošiljko 

Zdravstveni pregledi rastlin 

a. 

potaknjenci, sadike (razen gozdnega 
reprodukcijskega materiala), mlade rastline jagod 
ali zelenjave do 10 000 po številu 17,5 EUR/pošiljko 

    za vsakih dodatnih 1 000 enot 0,7 EUR/pošiljko 

    maksimalna cena 140 EUR/pošiljko 

b. 

grmičje, drevje (razen posekanih božičnih drevesc), 
druge lesene drevesničarske rastline vključno z 
gozdnim reprodukcijskim materialom (razen 
semen) do 1 000 po številu 17,5 EUR/pošiljko 



 

 

  
 

za vsakih dodatnih 100 enot 0,44 EUR/pošiljko 

    maksimalna cena 140 EUR/pošiljko 

c. 
čebulice, stebelni gomolji, korenike, koreninski 
gomolji za sajenje (razen gomoljev krompirja) do teže 200 kg 17,5 EUR/pošiljko 

    za vsakih dodatnih 10 kg 0,16 EUR/pošiljko 

    maksimalna cena 140 EUR/pošiljko 

d. semena, tkivne kulture do teže 100 kg 7,5 EUR/pošiljko 

    za vsakih dodatnih 10 kg 0,175 EUR/pošiljko 

    maksimalna cena 140 EUR/pošiljko 

e. 
druge rastline za sajenje, ki niso specificirane drugje 
v tej razpredelnici do 5 000 po številu 17,5 EUR/pošiljko 

    za vsakih dodatnih 100 enot 0,18 EUR/pošiljko 

    maksimalna cena 140 EUR/pošiljko 

f. rezano cvetje do 20 000 po številu 17,5 EUR/pošiljko 

    za vsakih dodatnih 1 000 enot 0,14 EUR/pošiljko 

    maksimalna cena 140 EUR/pošiljko 

g. 
veje z listjem, deli iglavcev (razen posekanih 
božičnih drevesc) do 100 kg po teži 17,5 EUR/pošiljko 

    za vsakih dodatnih 100 kg 1,75 EUR/pošiljko 

    maksimalna cena 140 EUR/pošiljko 

h. posekana božična drevesca do 1 000 po številu 17,5 EUR/pošiljko 

    za vsakih dodatnih 100 enot 1,75 EUR/pošiljko 

    maksimalna cena 140 EUR/pošiljko 

i. 
listi rastlin, kot so zelišča, začimbe in listnata 
zelenjava do teže 100 kg 17,5 EUR/pošiljko 

    za vsakih dodatnih 10 kg 1,75 EUR/pošiljko 

    maksimalna cena 140 EUR/pošiljko 

  sadje, zelenjava (razen listnate zelenjave) do teže 25 000 kg 17,5 EUR/pošiljko 

    za vsakih dodatnih 1 000 kg 0,7 EUR/pošiljko 

j. gomolji krompirja do teže 25 000 kg 52,5 EUR/partijo 

    za vsakih dodatnih 25 000 kg 52,5 EUR/partijo 

k. les (razen lubja) do volumna 100 m3 17,5 EUR/pošiljko 

    za vsak dodatni m3 0,175 EUR/pošiljko 

l. zemlja, rastni substrat, lubje do teže 25 000 kg 17,5 EUR/pošiljko 

    za vsakih dodatnih 1 000 kg 0,7 EUR/pošiljko 

    maksimalna cena 140 EUR/pošiljko 

m. zrnje do teže 25 000 kg 17,5 EUR/pošiljko 

    za vsakih dodatnih 1 000 kg 0,7 EUR/pošiljko 

    maksimalna cena 700 EUR/pošiljko 

n. 
druge rastline ali rastlinski proizvodi, ki niso 
specificirani drugje v tej razpredelnici   17,5 EUR/pošiljko 



 

 

 
POGLAVJE 3 

 

Pristojbine za nadzor, da izvajalec dejavnosti pridobi odobritev iz 10. člena Uredbe (ES) št. 
183/2005*  

1. Za vsakega udeleženca nadzora 35 EUR na začeto uro pregleda 
 

    
Pristojbine za uradni nadzor, ki ni bil načrtovan in: 

 
 

1.  

je bil potreben po ugotovitvi neskladnosti med 
izvajanjem uradnega nadzora pri istem izvajalcu 
dejavnosti  35 EUR na začeto uro pregleda  

 

2. 

je izveden za oceno obsega in učinka 
neskladnosti ali za preverjanje, če je 
neskladnost odpravljena 35 EUR na začeto uro pregleda 

  
* UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 183/2005 z dne 12. januarja 2005 o zahtevah 
glede higiene krme (UL L št. 35 z dne 8. 2. 2005, str. 1) zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2019/1243 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o prilagoditvi več zakonodajnih aktov, v katerih 
je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290. in 291. Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (UL L št. 198 z dne 25. 7. 2019, str. 241) 



 

 

 
POGLAVJE 4 

DEL A 

 

ANTE IN POST MORTEM PREGLEDI ŽIVALI, ZAKLANIH NA TURISTIČNIH KMETIJAH, TER ZA 
VETERINARSKI PREGLED DIVJADI V ZBIRALNICAH DIVJADI, VENDAR NE MANJ KAKOR 30 EUR/LETO 

1. prašiči 5,00 EUR/žival 

2. ovce in koze 5,00 EUR/žival  

3. gojena divjad 5,00 EUR/žival  

4. divjad 5,00 EUR/žival  

 

 

TRIHINOSKOPSKA PREISKAVA v laboratoriju izven obrata, kjer se izvede 
uradni nadzor 

dodatnih 9,60 
EUR/preiskavo in stroški 
pošiljanja vzorcev 

 

 

ANTE IN POST MORTEM PREGLEDI ŽIVALI, ČE PRI PREGLEDU SODELUJE OSEBJE KLAVNICE 

1. perutnina perutnina rodu gallus in pegatka  0,006 EUR/žival 

    race in gosi 0,012 EUR/žival 

    purani 0,036 EUR/žival 

2. lagomorfi gojeni kunci 0,006 EUR/žival 

 

 

PRISTOJBINE  ZA URADNI NADZOR V OBRATIH ZA EMBALIRANJE 
  

  

1. obrati za embaliranje 

3 EUR/tono, 

vendar ne manj 

kot 100 EUR na 

leto za 

posamezen 

obrat 

 

 

PRISTOJBINE  ZA URADNI NADZOR V OBRATIH, KI SAMO HLADIJO, ZAMRZUJEJO, EMBALIRAJO, 
SKLADIŠČIJO RIBIŠKE PROIZVODE 
  

  

1.  do 1 tone 22,53  EUR 

2.  nad 1 do 10 ton 45,07  EUR 

3. nad 10 do 50 ton 187,78  EUR 

4.  nad 50 do 100 ton 375,56  EUR 

5. nad 100 ton 600,90  EUR 

 

 

 



 

 

PRISTOJBINE  ZA URADNI NADZOR V OBRATIH DOLOČENIH ŽIVIL ŽIVALSKEGA IZVORA 

1. jajčni izdelki 0,0015 EUR/kg, vendar ne manj kakor 11 EUR/leto 

2. polži, žabe in želve 0,0015 EUR/kg, vendar ne manj kakor 11 EUR/leto 

 

PRISTOJBINE  ZA URADNI PREGLED POŠILJKE IN IZDAJO CERTIFIKATA, KADAR JE POŠILJKA  
NAMENJENA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO EU ALI V TRETJO DRŽAVO 

1. živali 4,96 EUR/tono žive teže 

    

če se pošiljka odpošilja iz zbirnega 
centra ali gospodarstva, kjer se 
oblikuje ena pošiljka na enem 
prevoznem sredstvu 

najmanj 35 EUR/pošiljko 

    

če se pošiljka formira iz živali, 
zbranih na več gospodarstvih 

najmanj 70 EUR/pošiljko 

    

čebelje matice s spremljevalnimi 
čebelami 

11 EUR/pošiljko 

2. 
proizvodi živalskega 
izvora 

  
4,96 EUR/tono pošiljke, 
vendar ne manj kakor 30 
EUR/pošiljko 

3. krma   30 EUR/pošiljko 

4. 
Čakalna ura uradnega 
veterinarja, če je zamuda 
na strani stranke 

  35 EUR/začeto uro 

5.  Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti 

            Preverjanje dokumentacije 7 EUR/pošiljko 

            Preverjanje istovetnosti pošiljke 

a. 

do velikosti tovora tovornjaka, tovora 
železniškega vagona ali tovora 
vsebnika primerljive velikosti   7 EUR/pošiljko 

b. večje od zgornje velikosti   14 EUR/pošiljko 

              Zdravstveni pregledi rastlin 

a. 

potaknjenci, sadike (razen gozdnega 
reprodukcijskega materiala), mlade 
rastline jagod ali zelenjave do 10.000 po številu 17,5 EUR/pošiljko 

    za vsakih dodatnih 1.000 enot 0,7 EUR/pošiljko 

    najvišja cena 140 EUR/pošiljko 



 

 

b. 

grmičje, drevje (razen posekanih 
božičnih drevesc), druge lesene 
drevesničarske rastline vključno z 
gozdnim reprodukcijskim materialom 
(razen semen) do 1.000 po številu 17,5 EUR/pošiljko 

  
 

za vsakih dodatnih 100 enot 0,44 EUR/pošiljko 

    najvišja cena 140 EUR/pošiljko 

c. 

čebulice, stebelni gomolji, korenike, 
koreninski gomolji za sajenje (razen 
gomoljev krompirja) do 200 kg 17,5 EUR/pošiljko 

    za vsakih dodatnih 10 kg 0,16 EUR/pošiljko 

    najvišja cena 140 EUR/pošiljko 

d. semena, tkivne kulture do 100 kg 7,5 EUR/pošiljko 

    za vsakih dodatnih 10 kg 0,175 EUR/pošiljko 

    najvišja cena 140 EUR/pošiljko 

e. 
druge rastline za sajenje, ki niso 
specificirane drugje v tej razpredelnici do 5.000 po številu 17,5 EUR/pošiljko 

    za vsakih dodatnih 100 enot 0,18 EUR/pošiljko 

    najvišja cena 140 EUR/pošiljko 

f. rezano cvetje do 20.000 po številu 17,5 EUR/pošiljko 

    za vsakih dodatnih 1.000 enot 0,14 EUR/pošiljko 

    najvišja cena 140 EUR/pošiljko 

g. 
veje z listjem, deli iglavcev (razen 
posekanih božičnih drevesc) do 100 kg 17,5 EUR/pošiljko 

    za vsakih dodatnih 100 kg 1,75 EUR/pošiljko 

    najvišja cena 140 EUR/pošiljko 

h. posekana božična drevesca do 1.000 po številu 17,5 EUR/pošiljko 

    za vsakih dodatnih 100 enot 1,75 EUR/pošiljko 

    najvišja cena 140 EUR/pošiljko 

i. 
listi rastlin, kot so zelišča, začimbe in 
listnata zelenjava do 100 kg 17,5 EUR/pošiljko 

    za vsakih dodatnih 10 kg 1,75 EUR/pošiljko 

    najvišja cena 140 EUR/pošiljko 

  
sadje, zelenjava (razen listnate 
zelenjave) do 25.000 kg 17,5 EUR/pošiljko 

    za vsakih dodatnih 1.000 kg 0,7 EUR/pošiljko 

j. gomolji krompirja do 25.000 kg 52,5 EUR/partijo 

    za vsakih dodatnih 25.000 kg 52,5 EUR/partijo 

k. les (razen lubja) do 100 m3 17,5 EUR/pošiljko 

    za vsak dodatni m3 0,175 EUR/pošiljko 

l. zemlja, rastni substrat, lubje do 25.000 kg 17,5 EUR/pošiljko 

    za vsakih dodatnih 1.000 kg 0,7 EUR/pošiljko 

    najvišja cena 140 EUR/pošiljko 

m. zrnje do 25.000 kg 17,5 EUR/pošiljko 

    za vsakih dodatnih 1.000 kg 0,7 EUR/pošiljko 



 

 

    najvišja cena 700 EUR/pošiljko 

n. 

druge rastline ali rastlinski proizvodi, 
ki niso navedeni drugje v tej 
razpredelnici   17,5 EUR/pošiljko 

6. 
Pristojbina za izdajo fitosanitarnega spričevala za izvoz ali ponovni 
izvoz  

7 EUR za vsako 
spričevalo 

 
PRISTOJBINE ZA IZDAJO RASTLINSKIH POTNIH LISTOV IN ČAKALNE 
URE INŠPEKTORJEV ZA HRANO IN FITOSANITARNIH INŠPEKTORJEV  

1. 
Pristojbina za izdajo rastlinskih potnih listov, ki nadomeščajo 
fitosanitarna spričevala v skladu s 94. členom Uredbe 2016/203/EU 7 EUR za potni list 

2.  Čakalna ura inšpektorja, če je zamuda na strani stranke 35 EUR/začeto uro 
 

 

PREGLED IZVOZNE POŠILJKE ŽIVALI NA MEJNI KONTROLNI TOČKI OZIROMA NAMEMBNEM MESTU 
V REPUBLIKI SLOVENIJI OB IZSTOPNI TOČKI NA OZEMLJU REPUBLIKE SLOVENIJE (RS) 

1. 
Pregled izvozne pošiljke živali na mejni kontrolni točki oziroma na 
namembnem mestu v RS ob izstopni točki na ozemlju RS 

  

    do 30 ton 35 EUR/pošiljko 

    nad 30 ton 35 EUR/začeto uro 

 

 

PRISTOJBINE ZA URADNI  NADZOR ODOBRENIH OBRATOV IZVAJALCEV DEJAVNOSTI NA PODROČJU 
KRME 

1. 
proizvodnja proizvodov, navedenih v drugem odstavku 1. Poglavja Priloge 
IV Uredbe  183/2005/ES  

750 EUR/leto 

2. 
dajanje na trg proizvodov, navedenih v drugem odstavku 1. Poglavja 
Priloge IV Uredbe 183/2005/ES 

200 EUR/leto 

3. 
proizvodnja premiksov iz dodatkov, navedenih v 2. Poglavju Priloge IV 
Uredbe 183/2005/ES 

750 EUR/leto 

4.  
dajanje na trg premiksov iz dodatkov, navedenih v 2. Poglavju Priloge IV 
Uredbe 183/2005/ES 

200 EUR/leto 

5. 
proizvodnja krmnih mešanic z uporabo krmnih dodatkov ali premiksov iz 
dodatkov, navedenih v 3. Poglavju Priloge IV Uredbe 183/2005/ES  

750 EUR/leto 

6. proizvodnja krmnih dodatkov, odobrenih v skladu z Uredbo 1831/2003/ES   750 EUR/leto 



 

 

7. 
dajanje na trg krmnih dodatkov, odobrenih v skladu z Uredbo 
1831/2003/ES 

200 EUR/leto 

8. proizvodnja medicirane krme iz odobrenih mediciranih predmešanic 750 EUR/leto 

9. dajanje na trg medicirane krme iz odobrenih mediciranih predmešanic 200 EUR/leto 

  
 

proizvodnja več kakor 12.000 ton vseh proizvodov  

dodatnih 75 EUR/ 
začetih 10.000 ton 
(če opravlja več 
dejavnosti, plača 
pristojbino za tisto 
dejavnost, za 
katero je 
predpisana 
najvišja 
pristojbina) 

10. 

Odobrena kmetijska gospodarstva, ki proizvajajo krmne mešanice za 
potrebe lastnega kmetijskega gospodarstva z uporabo krmnih dodatkov ali 
premiksov iz dodatkov iz 3. Poglavja Priloge IV Uredbe 183/2005/ES ali ki 
proizvajajo medicirano krmo iz odobrenih mediciranih predmešanic za 
potrebe lastnega kmetijskega gospodarstva 

35 EUR/leto 

    
če je kmetijsko gospodarstvo z območja z  omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejavnost 

20 EUR/leto 

 

 

PRISTOJBINE ZA URADNI  NADZOR SPREMLJANJA SKLADNOSTI NA PODROČJU OSTANKOV 
VETERINARSKIH ZDRAVIL 
  
  

1. 
jajca za proizvodnjo jajčnih izdelkov za mesečno količino 
proizvodnje 

4,20 EUR/tono sprejetih jajc 

2. med z namenom dajanja v promet 6,55 EUR/tono 

 

 

PRISTOJBINE ZA  IZVAJANJE UREDBE (ES) 702/2014*  
  
  

1. 
za rejno žival ali registriranega kopitarja ob izdaji veterinarskega spričevala 
za trgovanje z drugo državo članico ali za izvoz v tretje države 

1,35 EUR/GVŽ 

2. za psa ob cepljenju proti steklini, razen za pse v zavetiščih 0,41 EUR 

 



 

 

* UREDBA KOMISIJE (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst 

pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z 

uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 

 

 

PRISTOJBINE ZA URADNI  NADZOR  OB IZDAJI POTNEGA LISTA ZA CIRKUŠKE ŽIVALI ZA NJIHOVE 
PREMIKE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI 

1. za vsak izdan potni list 3,5 EUR 

 

 

 



 

 

 
DEL B 

 

PRISTOJBINE ZA NADZOR, DA IZVAJALEC DEJAVNOSTI PRIDOBI ODOBRITEV IZ 148. ČLENA UREDBE 
625/2017 

1. Za vsakega udeleženca nadzora 
35,00 EUR na začeto uro 
pregleda 

 

 

PRISTOJBINE ZA URADNI NADZOR V OBRATIH, KI IMAJO DRUGO REGISTRSKO ŠTEVILKO, KAKOR JO 

IMA KLAVNICA ALI OBRAT ZA RAZKOSAVANJE MESA, KJER SE MESO OBDELUJE, PREDELUJE ALI DODELUJE 
 

1. 
predelava mesa v obratih, ki imajo drugo registrsko številko, 
kakor jo ima klavnica ali obrat za razkosavanje mesa, kjer se 
meso obdeluje, predeluje ali dodeluje 

3 EUR/tono, vendar ne manj 
kakor 100 EUR/leto 

  
če imata razsekovalnica in obrat za predelavo mesa isto registrsko številko, se pristojbina 

zmanjša za 55 %  
 

 
 

PRISTOJBINE ZA URADNI NADZOR IZVAJALCEV POSLOVNIH DEJAVNOSTI IN PREGLED 
RASTLIN, RASTLINSKIH PROIZVODOV IN DRUGIH PREDMETOV   

1. 
Pristojbine za uradni nadzor registriranih izvajalcev dejavnosti iz 65. člena Uredbe 
2016/2031 

25 EUR za 
pregled 

2. 
Pristojbine za uradni nadzor rastlin pri registriranih izvajalcev dejavnosti iz 65. člena 
Uredbe 2016/2031, ki izdajajo rastlinske potne liste 

Poleg 
pristojbine 
iz točke 1. 
še: 

  

zelnatih sadik in potaknjencev zelenjavnih in 
okrasnih rastlin, lončnice, tkivne kulture 

    

  

do 50.000 po številu 25 EUR 

  

do 100.000 po številu 40 EUR 

  

za vsakih dodatnih 50.000 enot nad 
100.000 5 EUR 

  

najvišja cena  400 EUR 

  

olesenel sadilni material sadnih, okrasnih 
rastlin iz drevesnic in zarodišč, razen sejancev 
podlag sadnih rastlin 

do 5.000 po številu 65 EUR 

  

do 10.000 po številu 125  EUR 

  

za vsakih dodatnih 1.000 enot nad 
10.000 5 EUR 

  

najvišja cena  400 EUR 

  
sadilni material v vinogradništvu iz trsnic in 
zarodišč ter gozdni 
reprodukcijski material in sejanci 
podlag sadnih rastlin 

do 25.000 po številu 65 EUR 

  

do 50.000 po številu 125  EUR 

  

za vsakih dodatnih 10.000 enot nad 
50.000 5 EUR 

  

najvišja cena  400 EUR 



 

 

  

sadilni material v hmeljarstvu 
(sadike) 

do 25.000 z A cerifikatom po številu 
35 EUR 

  

do 50.000 A cerifikatom po številu 60 EUR 

  

za vsakih dodatnih 10.000 enot nad 
50.000 z A cerifikatom po številu 2,5 EUR 

  

najvišja cena  400 EUR 

  

matične rastline za pridelavo sadnega in 
okrasnega sadilnega materiala ter osnovne in 
izvorne matične rastline hmelja 

do 50 po številu 25 EUR 

  

do 100 po številu 40 EUR 

  

za vsakih dodatnih 50 enot nad 100  5 EUR 

  

najvišja cena  400 EUR 

  

matični hmeljni in trsni nasadi 

do velikosti 0,5 ha 35 EUR 

  

do velikosti 1 ha 60 EUR 

  

za vsakih dodatnih 1000 m2 nad 1 ha  2,5 EUR 

  

najvišja cena  400 EUR 

  

semenski nasadi za pridelavo semena, čebulic 
ali gomoljev (razen semenskega krompirja) 

do velikosti 0,5 ha 35 EUR 

  

do velikosti 1 ha 60 EUR 

  

za vsakih dodatnih 1000 m2 nad 1 ha  2,5 EUR 

  

najvišja cena  400 EUR 

  

nasadi semenskega krompirja 

do velikosti 0,5 ha 35 EUR 

  

do velikosti 1 ha 60 EUR 

  

za vsakih dodatnih 1000 m2 nad 1 ha  2,5 EUR 

  

najvišja cena  400 EUR 

3. 
Pristojbine za preverjanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev dovoljenja za izdajanje 
rastlinskih potnih listov 25 EUR 

 
 


