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MINISTRSTVA
4037.

Odredba o spremembah odredbe o tržno
informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih
izdelkov

Na podlagi drugega odstavka 117. člena zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o spremembah odredbe o tržno informacijskem
sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov
1. člen
V drugem odstavku 1. člena odredbe o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov (Uradni list
RS, št. 113/00) se:
– številka »10« nadomesti s številko »20«;
– besedilo »o številu mikroorganizmov in somatskih
celic« nadomesti z naslednjim besedilom: »o količini odkupljenega mleka z več kot 100.000 mikroorganizmov/ml in o
količini odkupljenega mleka z več kot 400.000 somatskih
celic/ml«.
2. člen
V Prilogi 1 se:
– črta besedilo »sir gavda (<45% V, >48% M v SS)«;
– besedilo »mleko (TP, >3,2% M)« nadomesti z naslednjim besedilom: »mleko (TP, ≥3,2% M)«;
– besedilo »mleko, delno posneto (TP, >1,6% M)« nadomesti z naslednjim besedilom: »mleko, delno posneto
(TP, ≥1,6% M)«;
– besedilo »sterilizirano mleko (>3,2% M)« nadomesti z
naslednjim besedilom: »sterilizirano mleko (≥3,2% M)«;
– besedilo »sterilizirano mleko, delno posneto (>1,6%
M)« nadomesti z naslednjim besedilom: »sterilizirano mleko,
delno posneto (≥1,6% M)«.
3. člen
V Prilogi 2 se:
– besedilo »Število mikroorganizmov v mililitru odkupljenega mleka**« nadomesti z naslednjim besedilom: »Količina odkupljenega mleka z več kot 100.000 mikroorganizmi/ml (kg)**«;
– besedilo »Število somatskih celic v mililitru odkupljenega mleka**« nadomesti z naslednjim besedilom: »Količina
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odkupljenega mleka z več kot 400.000 somatskimi celicami/ml (kg)**«;
– beseda »povprečje« nadomesti z besedo: »ugotovljenih«.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321–171/01
Ljubljana, dne 20. septembra 2001.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

4038.

Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Javornik

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US,
56/99-ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejel dne 12. 9. 2001

SKLEP
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Javornik
1
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Javornik,
izdelanega za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010.
2
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni
v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Postojna, Vojkova 9, Postojna. Javna razgrnitev se začne
osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike
Slovenije.
3
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Postojna.
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4
V času javne razgrnitve bo na kraju javne razgrnitve
organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v
istih prostorih objavljen naknadno.
5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-05-3/01-2
Ljubljana, dne 12. septembra 2001.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

4039.

Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Kamniška Bistrica

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US,
56/99-ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejel dne 12. 9. 2001

SKLEP
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Kamniška Bistrica
1
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kamniška
Bistrica, izdelanega za obdobje od 1. 1. 1999 do 31. 12.
2008.
2
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni
v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Kamnik, Tunjiška c. 21, Kamnik. Javna razgrnitev se začne
osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike
Slovenije.
3
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Kamnik.
4
V času javne razgrnitve bo na kraju javne razgrnitve
organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v
istih prostorih objavljen naknadno.
5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-04-6/00
Ljubljana, dne 12. septembra 2001.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
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4040.

Pravilnik o aromah

Na podlagi petega odstavka 6. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Uradni list RS, št. 52/00) in 37. člena zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), izdajata minister za
zdravje in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o aromah*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja arome, ki so namenjene uporabi v
proizvodnji živil, osnovne surovine, ki se uporabljajo za izdelovanje arom in pogoje njihove uporabe.
2. člen
Ta pravilnik se ne uporablja za:
– snovi, ki živilom dajejo izključno sladek, slan ali kisel
okus;
– surovine rastlinskega ali živalskega izvora, ki imajo
naravno lastnost arome, vendar se ne uporabljajo za aromatiziranje.
3. člen
Po tem pravilniku so arome aromatične snovi, aromatični pripravki, procesne arome, arome dima in njihove mešanice, ki se dodajajo živilom z namenom dodajanja vonja in
okusa.
Arome niso namenjene za neposredno uživanje.
4. člen
Izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
(a) aromatične snovi so kemične spojine z aromatičnimi lastnostmi, ki se glede na način pridobivanja razvrščajo v:
(a1) naravne aromatične snovi, ki so pridobljene s fizikalnimi postopki (vključno z destilacijo in ekstrakcijo s topilom), encimatskim postopkom ali mikrobiološkim postopkom iz surovin rastlinskega ali živalskega izvora, v naravni
obliki ali predelanih v živilske namene po tradicionalnih postopkih predelave (vključno sušenje, praženje in fermentacija);
(a2) naravnim enake aromatične snovi, ki so pridobljene s kemično sintezo ali izolirane s kemičnim postopkom in
so kemično enake aromatičnim snovem, ki so naravno prisotne v surovinah rastlinskega ali živalskega izvora, kot določa prejšnja točka;
(a3) umetne aromatične snovi, ki so pridobljene s kemično sintezo in niso kemično enake snovem, ki so naravno
prisotne v surovinah rastlinskega in živalskega izvora kot
določa točka a1 tega člena;
(b) aromatični pripravek je izdelek, ki se razlikuje od
naravnih aromatičnih snovi iz točke a1 tega člena in ne
glede na to, ali je zgoščen ali ne, ima lastnost naravnih
arom;
(c) procesna aroma je izdelek, ki se pridobiva s segrevanjem do 180 °C do največ 15 minut, za katerega sestavi* Ta pravilnik ureja zadeve v skladu z Direktivo Sveta 88/388/EEC in
spremembami ter dopolnitvami 88/389/EEC in 91/71/EEC, ki pomeni Direktivo Evropskega Sveta z dne 22. junija 1988 o uskladitvi zakonodaj v zvezi z
aromami, ki se uporabljajo v živilih, in o surovinah, ki se lahko uporabljajo za
njihovo proizvodnjo ter pogoje njihove uporabe in Odločbo Sveta 1999/217 ES
z dne 23. februarja 1999, ki uveljavlja seznam aromatičnih snovi za uporabo
Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta 2232/96/EC z dne 28. oktobra 1996.
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ne ni potrebno, da imajo lastnosti arom, vsaj ena od sestavin
pa mora vsebovati dušik (amino), druga pa je reducirajoči
sladkor;
(d) aroma dima je izvleček dima, ki se uporablja v
običajnih postopkih za prekajevanje živil.
5. člen
Pri proizvodnji arom se mora upoštevati seznam aromatičnih snovi, ki je dosegljiv na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in Ministrstvu za zdravje.
Arome lahko vsebujejo živila in aditive, ki so dovoljeni s
tem pravilnikom. Pri takšnih mešanicah je potrebno v imenu
izdelka navesti namen uporabe.
6. člen
Živila, ki jim je po predpisih o kakovosti za posamezno
kategorijo živil dovoljeno dodajati arome, lahko vsebujejo le
arome, ki so določene s tem pravilnikom.
Živila, ki jim je po predpisih o kakovosti za posamezno
kategorijo živil dovoljeno dodajati mešanice arom iz drugega
odstavka prejšnjega člena, lahko vsebujejo tudi sestavine, ki
se uporabljajo kot aditivi, določeni s tem pravilnikom.
7. člen
Arome smejo biti v prometu le, če so označene skladno s tem pravilnikom in če ne vsebujejo nobenih sestavin
ali snovi v količini, ki bi predstavljala nevarnost za zdravje.
II. POSEBNE DOLOČBE
8. člen
Za proizvodnjo arom, namenjenih za živila, je prepovedano uporabljati rastline oziroma njihove dele, kot je določeno v Prilogi 1.
9. člen
Arome smejo vsebovati neželene snovi le v takšni količini, da v živilu ni presežena največja količina teh snovi, kot
je določeno v Prilogi 2.
10. člen
Arome smejo vsebovati določene snovi le v takšni količini, da v živilu ni presežena največja količina teh snovi, kot
je določeno v Prilogi 3.
Snovi iz prejšnjega odstavka, razen kinina v obliki hidroklorida, smejo biti prisotne v živilu le kot posledica uporabe arom, pridobljenih iz naravnih surovin.
11. člen
Uporaba arom v živilih se lahko dovoli pod pogojem, da
le-te ne predstavljajo nevarnosti za zdravje potrošnika in da
njihova uporaba ne zavaja potrošnika. Morebitna nevarnost
arom za zdravje se ugotavlja s pomočjo toksikoloških testiranj in drugih postopkov za oceno neškodljivosti.
Arome, ki se uporabljajo, morajo biti pod stalnim nadzorom (monitoringom) ter ponovno ovrednotene, kadarkoli
je to potrebno, glede na spremenjene pogoje uporabe in
nova znanstvena dognanja.
12. člen
Arome morajo ustrezati naslednjim pogojem čistosti:
1. ne smejo vsebovati toksikološko nevarne količine
kateregakoli elementa ali snovi;
2. če ni posebej drugače določeno, ne smejo vsebovati:
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a) arzena več kot 3 mg/kg;
b) svinca več kot 10 mg/kg;
c) kadmija več kot 1 mg/kg;
d) živega srebra več kot 1 mg/kg;
3. glede čistosti ustrezati drugim kriterijem, če so ti
predpisani.
13. člen
Pri proizvodnji arom se lahko uporabljajo naslednji aditivi in topila:
1. aditivi, določeni s predpisom, ki ureja aditive za
živila;
– antioksidanti;
– emulgatorji, stabilizatorji, sredstva za zgostitev in želirna sredstva;
– konservansi;
– barvila;
2. aditivi, določeni s tem pravilnikom:
– kisline in njihove soli (Priloga 4);
– nosilci, vključno s topili (Priloga 5);
– ojačevalci arome (Priloga 6);
– pomožna tehnološka sredstva (Priloga 7);
– sredstva proti sprijemanju (Priloga 8);
3. ekstrakcijska topila, določena s predpisom, ki ureja
ekstrakcijska topila.
14. člen
Aditivi se smejo dodajati aromam do količine, kot je
določeno s predpisi iz prejšnjega člena.
V primeru, ko največja dovoljena količina aditivov iz
prejšnjega odstavka ni predpisana, velja za dodajanje aditivov dobra proizvodna praksa. Dobra proizvodna praksa za
dodajanje aditivov pomeni količino aditiva, ki je za določen
izdelek običajna in ne sme biti večja od količine, ki je potrebna, da se doseže želeni učinek.
III. OZNAČEVANJE
15. člen
Arome, ki niso namenjene za prodajo končnemu potrošniku, so lahko v prometu le, če njihova embalaža vsebuje
naslednje podatke, ki morajo biti dobro vidni, razumljivi,
nedvoumni in neizbrisni:
1. ime oziroma trgovski naziv in sedež proizvajalca ali
tistega, ki aromo polni; v primeru uvoza pa ime in naslov
oziroma firmo in sedež prodajalca v Sloveniji in ime in naslov
proizvajalca ali državo proizvajalca. Za prodajalca se šteje
uvoznik, zastopnik tujega proizvajalca oziroma druga pravna
ali fizična oseba, ki je živilo dala v promet;
2. ime arome, ki je lahko označeno le z navedbo aroma
ali z bolj specifičnim imenom oziroma opisom arome;
3. navedbo za živila ali bolj natančen opis živila, ki mu
je aroma namenjena;
4. navedbo kategorij vsebovanih aromatskih snovi in
aromatskih pripravkov v padajočem vrstnem redu glede na
maso po naslednji klasifikaciji:
– naravna aromatična snov;
– naravni enaka aromatična snov;
– umetna aromatična snov;
– aromatični pripravek;
– procesna aroma;
– aroma dima;
pod pogojem, da posamezna kategorija aromatične
snovi oziroma arome ustreza določbam iz 4. člena tega
pravilnika;
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5. v primeru mešanic arom z drugimi snovmi in živili iz
5. člena tega pravilnika, mora seznam zajemati naslednje
podatke po padajočem vrstnem redu:
– seznam vsebovanih vrst aromatskih sestavin iz prejšnje točke;
– vse druge sestavine arome z njihovimi imeni ali E
številkami;
6. navedbo največje količine vsake sestavine ali skupine sestavin, za katere velja količinska omejitev v živilu, ali
drug ustrezen podatek, ki kupca informira o ustreznosti
arome za živilo;
7. navedbo serije (lot);
8. neto količino, izraženo v masnih ali prostorninskih
enotah.
16. člen
Ne glede na določila prejšnjega člena se podatki iz
točke 4, 5 in 6 prejšnjega člena lahko navedejo samo v
spremnih dokumentih, ki morajo biti poslani hkrati s pošiljko
ali pred njo in pod pogojem, da je na embalaži na vidnem
mestu navedeno samo za industrijsko uporabo.
17. člen
Arome, ki so namenjene za prodajo končnemu potrošniku, so lahko v prometu, če embalaža, v katero so pakirane, vsebuje naslednje podatke:
1. navedbo besede aroma ali bolj specifično ime ali
opis arome iz 4. člena tega pravilnika;
2. besedi za živila ali bolj specifično navedbo živila, ki
mu je aroma namenjena;
3. datum minimalnega roka trajanja, skladno s predpisom, ki ureja označevanje predpakiranih živil;
3. pogoje shranjevanja, kjer je to potrebno;
4. navodila za uporabo, kjer je to potrebno za pravilno
uporabo arome;
5. označbo serije (lot), skladno s predpisom, ki ureja
označevanje predpakiranih živil;
6. neto količino, izraženo v enotah za maso ali prostornino v metričnem sistemu;
8. ime in naslov oziroma firmo in sedež proizvajalca, ali
tistega, ki aromo pakira; v primeru uvoza pa ime in naslov
oziroma firmo in sedež prodajalca v Sloveniji in ime in naslov
proizvajalca ali državo proizvajalca.
18. člen
V primeru mešanic arom z drugimi snovmi in živili iz
5. člena tega pravilnika, mora seznam zajemati naslednje
podatke po padajočem vrstnem redu glede na maso:
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– seznam vsebovanih vrst aromatskih sestavin iz 4. točke 15. člena tega pravilnika;
– vse druge sestavine arome z njihovimi imeni ali E
številkami.
19. člen
Navedba naravna ali katerikoli drug izraz enakega pomena se lahko uporabi le za arome, v katerih aromatična sestavina vsebuje izključno aromatične snovi, kot so opredeljene v
točki a1 4. člena tega pravilnika in/ali aromatične pripravke,
kot so opredeljeni v točki b 4. člena tega pravilnika.
Če ime arome vsebuje navedbo živila ali aromatičnega
vira, se lahko navedba naravna uporabi le v primeru, ko aromatične sestavine ustrezajo pogojem iz prejšnjega odstavka in se
pridobivajo iz tega živila ali aromatičnega vira le z ustreznim
fizikalnim, encimskim ali mikrobiološkim postopkom.
20. člen
Arome, ki vsebujejo kinin ali njegove soli ali kofein,
morajo biti označene z navedbo vsebuje kinin (kofein).
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Arome, ki so označene v skladu z določbami tretjega
odstavka 33. člena in četrtega odstavka 35. člena pravilnika
o aditivih za živila (Uradni list RS, št. 2/00, 45/00 in 7/01),
so lahko v prometu do 31. 12. 2002.
22. člen
Priloge 1 do 8, ki so navedene v tem pravilniku, so
sestavni del tega pravilnika in so objavljene skupaj z njim.
23. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-38/00
Ljubljana, dne 7. avgusta 2001.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje
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PRILOGA 1
6H]QDPUDVWOLQNLVHQHVPHMRXSRUDEOMDWL]DSURL]YRGQMRDURPQDPHQMHQLK]DåLYLOD

Latinsko ime

Slovensko ime

Anemone hepatica
Atropa belladonna
Bryonia alba
Chenopodium ambrosioides
Convallaria majalis
Daphne mezereum
Fomes officinalis faull.
Heliotropium europaeum
Piscidia erythrina
Polypodium vulgare
Punica granatum
Urbinea scilla

navadni jetrnik
YROþMDþHãQMD
EOXãþHF
vUDWLþ
šmarnica
QDYDGQLYROþLQ
macesnova goba
SRVRQþQLFD
koralnik
sladka koreninica
granatovec
þHEXOLFD

Prepovedani del
rastline
zeleni del
cela rastlina
korenina
zeleni del
cela rastlina
cela rastlina
klobuk gobe
list
korenina
korenina
korenina
þHEXOLFD

PRILOGA 2
1DMYHþMDNROLþLQDQHåHOHQHVQRYLNLMHODKNRSULVRWQDYåLYLOXNRWSRVOHGLFDXSorabe arome
QHåHOHQDVQRY
benzo[a]piren (3,4 benzopiren)

åLYLOD YNOMXþQRSLMDþH
0,03 µg/kg
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PRILOGA 3
6H]QDPGRORþHQLKVQRYLYDURPLNLVRYåLYLOLKSRVHEHMRPHMHQD

Snov

Agaricinska
kislina
Aloin
Beta azaron
Berberin
Kinin

1DMYHþMD
dovoljena
NROLþLQD]D
åLYLOD
(mg/kg)
do 20

1DMYHþMD
dovoljena
DRYROMHQHPHMH]DGRORþHQHVQRYL
NROLþLQD]D
SLMDþH
(mg/kg)
do 20
GRPJNJYDONRKROQLKSLMDþDKLQJREMLKL]GHONLK

do 0,1
do 0,1
do 0,1
0

do 0,1
do 0,1
0,1
0

Kumarin

do 2

do 2

Cianovodikova
kislina

do 1

do 1

Hipericin

do 0,1

do 0,1

Pulegon

25

100

Kvasin

do 5

do 5

Safrol in
isosafrol

do 1

do 1

Santonin

do 0,1

do 0,1

Tujon (alfa in
beta)

do 0,5

do 05

GRPJNJYDONRKROQLKSLMDþDK
do 1 mg/NJYDONRKROQLKSLMDþDKLQåLYLOLK]PDOR]DþLPE
GRPJNJOHYDONRKROQLKSLMDþDK
GRPJNJYEUH]DONRKROQLKSLMDþDKVNLQLQRP
GRPJNJYDONRKROQLKSLMDþDK
do 10 mg/kg v karamelah
do 50 mg/kg v åYHþLOQHPJXPLMX
GRPJNJYDONRKROQLKSLMDþDK
GR  PJNJ Y VODãþLFDK PDUFLSDQX LQ QMLKRYHP
nadomestku ali podobnih proizvodih
do 1 mg na vol. DONRKRODYDONRKROQLKSLMDþDK
GRPJNJYNRQ]HUYDKVNRãþLþDVWLPLVDGHåi
GRPJNJYDONRKROQLKSLMDþDK
GRPJNJYVODãþLFDK
GRPJNJYSLMDþDK]DURPRPHWHDOLSRSURYHPHWH
GRPJNJYVODãþLFDK]DURPRPHWH
GR  PJNJ SUL VODãþLFDK Y SDVWLODK LQ GR  PJNJ Y
DONRKROQLKSLMDþDK
GRPJNJYDONRKROQLKSLMDþDK]YVHEQRVWMRDONRKRODGR
25 vol. %
GR  PJNJ Y DONRKROQLK SLMDþDK ] YVHEQRVWMR DONRKROD
nad 25 vol. %
GR  PJNJ Y åLYLOLK NL YVHEXMHMR PXãNDWRY FYHW DOL
muškatov oreh
GR  PJNJ Y DONRKROQLK SLMDþDK ] YVHEQRVWMR DONRKROD
nad 25 vol. %
GRPJNJYDONRKROQLKSLMDþDK]YVHEQRVWMRDONRKRODGR
25 vol. %
GR  PJNJ Y DONRKROQLK SLMDþDK ] YVHEQRVWMR DONRKROD
nad 25 vol. %
GRPJNJYåLYLOLKNLYVHEXMHMRåDMEOMHYH preparate
GRPJNJYJUHQNLKDONRKROQLKSLMDþDK
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PRILOGA 4
Kisline in njihove soli (po principu quantum satis)

ocetna kislina (E 260)
acetati (soli ocetne kisline)
natrijev acetat (E 262)
natrijev diacetat (E 262)
kalijev acetat (E 261)
kalcijev acetat (E 263)
L- in D,L-MDEROþQDNLVOLQD
PDODWL VROLMDEROþQHNLVOLQH
natrijev malat (E 350)
kalijev malat (E 351)
kalcijev malat (E 352)
citronska kislina (E 330)
citrati (soli citronske kisline)
natrijev citrat (E 331) (trinatrijev citrat)
kalijev citrat (E332)
kalcijev citrat (E 333)
POHþQDNLVOLQD
ODNWDWL VROLPOHþQHNLVOLQH
natrijev laktat (E 325)
kalijev laktat (E 326)
kalcijev laktat (E 327)
L(+)vinska kislina (E 334)
tartrati (soli vinske kisline)
natrijev tartrat (E 335)
kalijev tartrat (E 336)
kalij natrijev tartrat (E 337)
kalcijev tartrat (E 354)
(orto)fosforna kislina (E 338)
(orto)fosfati (soli (orto)fosforne kisline)
natrijev (orto)fosfat (E 339)
kalijev (orto)fosfat (E 340)
kalcijev (orto)fosfat (E 341)
amonijev klorid
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PRILOGA 5
Nosilci, vkljuþQRVWRSLOL (po principu quantum satis)
lecitin (E 322)
glicerol (E 422)
glicerinacetat (E 1518)
propan 1,2-diol (propilen glikol)
etilcitrat
etillaktat
benzilalkohol
mono- in digliceridi kislinMHGLOQHPDãþREH ( WXGLHVWULILFLUDQL]
ocetno kisliQR (D POHþQRNLVOLQR (E 
citronsko kislino (E 472c) ali vinsko kislino (E 472d)
alginska kislina (E 400)
natrijev alginat (E 401)
kalijev alginat (E 402)
kalcijev alginat (E 404)
propilenglikolov alginat (E 405)
agar (E 406)
karagenan (E 407)
URåLþHYDPRND (
guar gumi (E 412)
tragakant (E 413)
arabski gumi (E 414)
ksantan gumi (E 415)
pektin (E 440a)
metilceluloza (E 461)
karboksilmetil celuloza (E 466)
acetiliran diškrobni fosfat (E 1414)
acetiliran škrob (škrobov acetat) (E 1420)
acetiliran diškrobni adipat (E 1422)
natrijev acetat(E 262)
kalijev acetat (E 261)
kalcijev acetat (E 263)
natrijev laktat (E 325)
kalijev laktat (E 326)
kalcijev laktat (E 327)
natrijev citrat (E 331),
kalijev citrat (E 332)
kalcijev citrat (E 333)
natrijev karbonat (E 500)
kalijev karbonat (E 501)
magnezijev karbonat (E 504)
kalcijev karbonat (E 170)
sorbitol (E 420)
Kot topila, ekstrakcijska sredstva, destilirna sredstva, nosilci ipd. za arome VHODKNRXSRUDEOMDMRWXGLYVDSULPHUQDåLYLOD
WXGL Y ]PHVHK  NRW VR QSU YRGD HWLOQL DONRKRO NPHWLMVNHJD L]YRUD NDNRYRVWQD åJDQMD VDGQL LQ UDVWOLQVNL VRNRYL
MHGLOQHPDãþREe in jedilna olja, kuhinjska sol, saharoza in drugi sladkorji, moke in škrobi ter kis.
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PRILOGA 6
2MDþHYDOFLDURPH
0DNVLPDOQDNROLþLQDYåLYLOXSULSUDYOMHQHP]D
XåLYDQMH
L-alanin
L-arginin
L-asparaginska kislina
L-citrulin
L-cistein
L-cistin
Glicin
L-histidin
L-izolevcin
L-levcin
L-lizin

skupaj 500 mg/kg in ne veþNRWPJNJQD
SRVDPH]QR VXEVWDQFR YVHOHM UDþXQDQR NRW
aminokislina

L-metionin
L-fenilalanin
L-serin
Tavrin
L-treonin
L-valin
in njene natrijeve in kalijeve
spojine ter
hidrokloridi teh aminokislin

L-glutaminska kislina
natrijev glutaminat

VNXSDM  JNJ UDþXQDQR NRW JOXWDPLQVND
kislina

kalijev glutaminat
Inosinat
Gvanilat

skupaj 500 mg/kg

Maltol
Etilmaltol

10 mg/kg
50 mg/kg
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PRILOGA 7
3RPRåQDWHKQRORãNDVUHGVWYD (po principu quantum satis)
åHODWLQa;
tanin;
bentonit;
kiselsol (kremenova sol);
kaolin;
oglje;
inertna filtracijska sredstva (celuloza, perlit, kiselgur in podobno, razen azbesta)

PRILOGA 8
Sredstva proti sprijemanju
kalcijev (E 470) in magnezijev stearat q.s.;
aluminijev silikat q.s.;
koloidna silicijeva kislina;
silicijev dioksid (E 551);
trikalcijev ortofosfat;
GLNDOFLMHYRUWRIRVIDW ( ]DRKUDQMDQMHVLSNRVWLSUDãNDVWLKDURPGRPJNJåLYLOD
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4041.

Pravilnik o radijski in terminalski opremi

Na podlagi 90. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) izdaja minister za informacijsko družbo

PRAVILNIK
o radijski in terminalski opremi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa metode in postopke za ocenjevanje
skladnosti radijske in terminalske opreme s predpisanimi
zahtevami in označevanje opreme, vsebino in obliko listin
ter oznak skladnosti in postopek za njihovo izdajo, pogoje za
organe in organizacije, ki sodelujejo pri ocenjevanju skladnosti, ter način zagotavljanja informacij o predvideni uporabi te opreme.
Priloge so sestavni del tega pravilnika in so objavljene
hkrati z njim.
2. člen
(pojmi)
V tem pravilniku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je neodvisna organizacija, ustanovljena na podlagi zakona o telekomunikacijah (v nadaljnjem besedilu: zakon) z namenom, da
primarno v interesu uporabnikov zagotavlja pregledno in
nepristransko delovanje trga.
2. Dobavitelj je proizvajalec, njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki daje radijsko in
terminalsko opremo v promet ali omogoči njeno uporabo
oziroma oseba, ki je odgovorna za njeno trženje.
3. Dati v promet pomeni prvič odplačno ali brezplačno
dobaviti proizvod v Republiki Sloveniji.
4. Harmonizirani standardi so standardi, ki jih objavi
minister, pristojen za telekomunikacije, v soglasju z ministrom, pristojnim za trg, in katerih uporaba ustvari domnevo o
skladnosti radijske in terminalske opreme z zahtevami iz
predpisov.
5. Organ za ugotavljanje skladnosti radijske in terminalske opreme je vsak organ ali organizacija, ki sodeluje pri
ocenjevanju skladnosti in izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika ter je priznan kot pristojen.
6. Razred opreme je razred, ki označuje določene tipe
opreme, ki jih ta pravilnik obravnava kot podobne, in tiste
vmesnike, ki jim je oprema namenjena. Oprema lahko spada v različne razrede.
7. Tehnična mapa je dokumentacija, ki mora poleg
opisa radijske in terminalske opreme zaradi celovitega zagotavljanja kakovosti vsebovati še ostale tehnične informacije
in razlago, kako so izpolnjene ustrezne predpisane zahteve
po tem pravilniku.
Ostali pojmi uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak
pomen, kot je določen v zakonu.
3. člen
(zahteve za radijsko in terminalsko opremo)
Radijska in terminalska oprema mora poleg bistvenih
zahtev, navedenih v 88. členu zakona, izpolnjevati še zahteve iz tega pravilnika in zahteve, ki jih dodatno določi Evropska komisija.
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4. člen
(metode in postopki za ocenjevanje skladnosti)
Z metodami in postopki za ocenjevanje skladnosti se
dokazuje skladnost radijske in terminalske opreme s predpisanimi zahtevami.
Če predpisi, ki urejajo medicinsko opremo in opremo
motornih vozil z radijsko in terminalsko opremo vgrajeno kot
svoj sestavni del ali dodatek, določajo poseben postopek za
dokazovanje izpolnjevanja skladnosti s predpisanimi zahtevami, lahko dobavitelj radijske in terminalske opreme dokazuje izpolnjevanje skladnosti po tem pravilniku.
Skladnost s predpisanimi zahtevami terminalske opreme, ki ne uporablja radiofrekvenčnega spektra v delu, namenjenem prizemnim oziroma vesoljskim radiokomunikacijam, in sprejemnih delov radijske opreme se dokazuje po
enem od postopkov, predpisanih v prilogah I, III in IV tega
pravilnika.
Če je proizvajalec radijske opreme, ki ni vključena v
prejšnji odstavek tega člena, uporabil harmonizirane standarde, se skladnost s predpisanimi zahtevami dokazuje po
enem od postopkov predpisanih v prilogah II, III ali IV tega
pravilnika.
Če proizvajalec radijske opreme, ki ni vključena v tretji
odstavek tega člena, ni uporabil ali je le delno uporabil
harmonizirane standarde, se skladnost s predpisanimi zahtevami dokazuje po enem od postopkov predpisanih v
prilogah III ali IV tega pravilnika.
Postopek, po katerem se dokazuje skladnost s predpisanimi zahtevami v primerih iz tretjega, četrtega in petega
odstavka tega člena, izbere proizvajalec.
Dobavitelj radijske in terminalske opreme lahko za dokazovanje njene skladnosti s predpisanimi zahtevami izbere
tudi postopke, določene s predpisi o elektromagnetni združljivosti in predpisi, ki urejajo varnostne zahteve za radijsko
in terminalsko opremo, če se ti predpisi nanašajo tudi na
izdelano radijsko in terminalsko opremo.
Dokumentacija in drugi podatki, ki se nanašajo na postopke ugotavljanja skladnosti iz prejšnjih odstavkov tega
člena, morajo biti izdelani v uradnem jeziku Republike Slovenije ali drugem jeziku, ki ga dovoli organ za ugotavljanje
skladnosti.
5. člen
(merila za izbiro organa za ugotavljanje skladnosti)
Direktor organa za ugotavljanje skladnosti in zaposleni
v organu za ugotavljanje skladnosti, ki so odgovorni za izvedbo nalog, za katere je ta organ pooblaščen, ne smejo biti
oblikovalci, proizvajalci, dobavitelji ali instalaterji radijske ali
terminalske opreme ali operater omrežja ali ponudnik storitev, niti pooblaščen predstavnik kateregakoli od navedenih
subjektov. Morajo biti neodvisni in ne smejo postati neposredno vključeni v oblikovanje, konstruiranje, trženje ali vzdrževanje radijske in terminalske opreme, niti zastopati pravnih ali fizičnih oseb, ki se s temi dejavnostmi ukvarjajo. To ne
prepoveduje možnosti izmenjave tehničnih podatkov med
proizvajalcem in organom za ugotavljanje skladnosti.
Organ za ugotavljanje skladnosti in zaposleni morajo
opravljati naloge, za katere je ta organ pooblaščen, z najvišjo stopnjo strokovnosti in tehnične usposobljenosti.
Organ za ugotavljanje skladnosti mora imeti na razpolago potrebno število zaposlenih in zmogljivosti, ki mu omogočajo ustrezno izvedbo administrativnega in tehničnega dela,
povezanega z nalogami, za katere je pooblaščen.
Zaposleni v organu za ugotavljanje skladnosti, ki so
pristojni za opravljanje nadzora, morajo imeti:
1. ustrezno tehnično in strokovno izobrazbo,
2. usposobljenost za izvajanje preizkusov ali nadzora,
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3. znanje pri oblikovanju certifikatov, dokumentacije in
poročil, ki se zahtevajo za potrditev opravljenega nadzora.
Zagotovljena mora biti nepristranskost zaposlenih, ki
opravljajo naloge nadzora. Njihovi prihodki ne smejo biti
odvisni od števila preizkusov ali pregledov, ki so bili opravljeni, kot tudi ne od rezultatov opravljenega nadzora.
Organ za ugotavljanje skladnosti mora biti zavarovan za
odškodninsko odgovornost pri opravljanju svojih nalog.
Zaposleni v organu za ugotavljanje skladnosti morajo
biti zavezani spoštovati poklicno tajnost glede vseh informacij, ki jih pridobijo pri opravljanju njihovih nalog.
Organe za ugotavljanje skladnosti določi minister, pristojen za trg, v soglasju z ministrom, pristojnim za telekomunikacije.
6. člen
(označevanje)
Če radijska in terminalska oprema izpolnjuje vse predpisane zahteve, jo mora dobavitelj označiti z znakom CE v
skladu s prilogo V tega pravilnika.
Če se uporabijo postopki določeni v prilogi II, III in IV
tega pravilnika, se oznaka dopolni z identifikacijsko številko
organa za ugotavljanje skladnosti. Radijska oprema iz razreda 2 mora biti poleg tega označena z identifikatorjem razreda opreme, skladno s četrtim odstavkom priloge V tega
pravilnika.
Na radijsko in terminalsko opremo se poleg oznak iz
prejšnjih odstavkov lahko pritrdi tudi druge oznake, če s tem
ni zmanjšana vidljivosti ali berljivosti znaka CE.
Radijska in terminalska oprema ne sme biti označena z
oznako, ki bi lahko tretje osebe spravila v zmoto glede
pomena ali oblike znaka CE, navedenega v prilogi V tega
pravilnika.
Dobavitelj mora na radijski in terminalski opremi označiti tip, skupino in/ali serijsko številko ter ime proizvajalca ali
osebe, odgovorne za trženje.
7. člen
(razred opreme)
Radijska in terminalska oprema, ki se lahko da na trg in
uporablja brez omejitev iz drugega odstavka tega člena, je v
razredu 1.
Radijska in terminalska oprema, za katero so predvidene omejitve pri uporabi zaradi razlogov povezanih z učinkovito in pravilno uporabo radiofrekvenčnega spektra, škodljivega motenja na okolje ali škodljivega vpliva na zdravje ljudi, je
v razredu 2. Ta oprema mora biti označena skladno s četrtim
odstavkom priloge V tega pravilnika.
Razreda 1 in 2 sta določena v prilogi VII.
8. člen
(zagotavljanje informacij o predvideni uporabi)
Dobavitelj radijske in terminalske opreme mora zagotoviti informacije za uporabnika o njeni predvideni uporabi,
skupaj z izjavo o skladnosti s predpisanimi zahtevami.
Pri radijski opremi morajo biti na embalaži in v navodilih
za uporabo navedeni podatki, v kateri državi ali v katerem
geografskemu območju znotraj države je predvidena njena
uporaba. Označba na tej opremi mora opozarjati uporabnika
na možne omejitve ali pogoje za dovoljenje za uporabo
radijske opreme v določenih državah v skladu s četrtim
odstavkom priloge V tega pravilnika.
Pri terminalski opremi pa morajo biti navedeni vmesniki
javnih telekomunikacijskih omrežij, na katere se ta oprema
lahko priključi.
Podatki iz tega člena tega pravilnika morajo biti na
radijski in terminalski opremi jasno razvidni.
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9. člen
(odstranitev ali prepoved uporabe radijske in terminalske
opreme)
Če agencija prepove trženje ali uporabo radijske in
terminalske opreme, mora o tem nemudoma obvestiti Evropsko komisijo.
Če trženje ali uporabo radijske in terminalske opreme
prepove pristojni inšpektor, mora o tem nemudoma obvestiti
agencijo, ki ravna v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena.
V obvestilu iz prejšnjih odstavkov tega člena morajo biti
navedeni razlogi, zaradi katerih je bila ta prepoved izrečena.
10. člen
(priznavanje listin o skladnosti)
Listine o skladnosti, izdane v tujini, veljajo v Republiki
Sloveniji v skladu z 18. členom zakona o tehničnih zahtevah
za proizvode in ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št.
59/99).
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(radijska in terminalska oprema, ki je bila dana na trg
oziroma se je začela uporabljati pred uveljavitvijo tega
pravilnika)
Radijska in terminalska oprema, ki že ima odločbo o
odobritvi, izdano na podlagi prejšnjih predpisov, se šteje, da
izpolnjuje zahteve tega pravilnika in se lahko trži in uporablja.
12. člen
(uporaba tega pravilnika)
Določba 3. člena tega pravilnika glede izpolnjevanja
zahtev, ki jih dodatno določi Evropska komisija, označevanje
na podlagi 6. člena tega pravilnika in obveščanje Evropske
komisije na podlagi 9. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
13. člen
(organ za ugotavljanje skladnosti)
Vsaj en organ za ugotavljanje skladnosti iz 5. člena
tega pravilnika mora biti imenovan najkasneje v roku treh
mesecev po uveljavitvi tega pravilnika.
V času, dokler ni imenovan organ za ugotavljanje skladnosti, so za izpolnjevanje pogojev za trženje radijske in
terminalske opreme pristojni organi in se uporabljalo postopki, ki so veljali do uveljavitve tega pravilnika.
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o ugotavljanju skladnosti in odobravanju terminalske
opreme in radijskih postaj (Uradni list RS, št. 50/97).
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2680-23/200
Ljubljana, dne 25. septembra 2001.
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za informacijsko družbo
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PRILOGA I
(notranji nadzor proizvodnje)
Notranji nadzor proizvodnje je postopek, pri katerem
proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v
Republiki Sloveniji, ki izvršuje obveznosti določene v drugem odstavku te priloge, zagotavlja in izjavlja, da določena
radijska in terminalska oprema izpolnjuje zahteve iz tega
pravilnika, ki se nanjo nanašajo. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik mora na opremo pritrditi znak CE in
sestaviti pisno izjavo o skladnosti.
Proizvajalec mora pripraviti tehnično dokumentacijo.
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik morata hraniti
navedeno dokumentacijo najmanj 10 let od takrat, ko je bila
zadnja radijska in terminalska oprema proizvedena, in jo dati
na voljo pristojnim državnim organom za namen opravljanja
nadzora.
Če niti proizvajalec, niti njegov pooblaščeni zastopnik
nimata sedeža v Republiki Sloveniji, je tehnično dokumentacijo dolžna hraniti pravna ali fizična oseba, ki v Republiki
Sloveniji da opremo na trg.
Tehnična dokumentacija mora omogočiti oceno skladnosti s predpisanimi zahtevami. Obsegati mora podatke o
načrtovanju, proizvodnji in delovanju radijske in terminalske
opreme, zlasti pa:
1. splošni opis radijske in terminalske opreme;
2. konceptualni načrt in proizvodne skice ter sheme
komponent, pod-proizvodov, vezij, itd.;
3. opise in razlage, ki so potrebni za razumevanje
navedenih oziroma predloženih skic, shem in delovanja radijske in terminalske opreme;
4. seznam harmoniziranih standardov, ki so bili uporabljeni v celoti ali deloma, ter, če navedeni standardi niso
bili uporabljeni ali ne obstajajo, opise in razlage rešitev,
sprejetih za izpolnjevanje predpisanih zahtev iz tega pravilnika;
5. rezultate izračunov načrtovanja, opravljenih preizkusov, itd.;
6. poročila izdelana na podlagi preizkušanj.
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik morata
hraniti kopijo izjave o skladnosti skupaj s tehnično dokumentacijo.
Proizvajalec mora sprejeti vse ukrepe, ki so potrebni,
da proizvodni proces zagotavlja skladnost proizvedene radijske in terminalske opreme s tehnično dokumentacijo.
PRILOGA II
(preizkus radijske opreme)
Pred izvedbo postopka preizkusa radijske opreme mora proizvajalec izvesti tudi postopek notranjega nadzora proizvodnje.
Za vsak tip radijske opreme mora proizvajalec opraviti
vse potrebne radijske preizkuse. Organ za ugotavljanje skladnosti določi, kateri radijski preizkusi morajo biti opravljeni,
razen v primeru, ko so ti preizkusi opredeljeni v harmoniziranih standardih. Organ za ugotavljanje skladnosti mora pri
tem preveriti, kako so v enakih ali podobnih primerih odločili
drugi organi za ugotavljanje skladnosti, in to ustrezno upoštevati.
Dobavitelj mora izjaviti, da so bili navedeni preizkusi
opravljeni in da radijska oprema izpolnjuje predpisane zahteve. Na radijsko opremo mora biti med proizvodnim postopkom pritrjena identifikacijska številka pristojnega organa za
ugotavljanje skladnosti.
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PRILOGA III
(postopek na podlagi izdelane tehnične mape)
Pred izvedbo postopka na podlagi izdelane tehnične
mape mora dobavitelj izvesti tudi postopek notranjega nadzora proizvodnje in postopek preizkusa radijske opreme.
Tehnično mapo sestavljata tehnična dokumentacija, določena v četrtem odstavku priloge I, in izjava o skladnosti z
določenimi radijskimi preizkusi iz tretjega odstavka prejšnje
priloge.
Dobavitelj mora tehnično mapo predložiti enemu ali
večim organom za ugotavljanje skladnosti. Vsak od teh organov za ugotavljanje skladnosti mora biti seznanjen s tem,
katerim organom za ugotavljanje skladnosti je bila tehnična
mapa še poslana.
Če organ za ugotavljanje skladnosti po pregledu tehnične mape oceni, da izpolnjevanje zahtev iz tega pravilnika v tehnični mapi ni ustrezno prikazano, v štirih tednih od
njenega prejema seznani o tem dobavitelja in vse organe za
ugotavljanje skladnosti iz prejšnjega odstavka.
Dobavitelj mora tehnično mapo hraniti najmanj 10 let
od takrat, ko je bila zadnja radijska in terminalska oprema
proizvedena, in jo dati na voljo pristojnim državnim organom
za namen opravljanja nadzora.
PRILOGA IV
(postopek zagotavljanja kakovosti)
a) Postopek celovitega zagotavljanja kakovosti
Postopek celovitega zagotavljanja kakovosti je postopek, v katerem mora proizvajalec izjaviti, da radijska in terminalska oprema izpolnjuje predpisane zahteve iz te priloge.
Proizvajalec mora radijsko in terminalsko opremo ali njen
del označiti skladno s 6. členom tega pravilnika in sestaviti
pisno izjavo o skladnosti.
Proizvajalec mora pri načrtovanju, proizvodnji, nadzoru
in preizkušanja končnih izdelkov upoštevati odobreni in nadzorovani sistem zagotavljanja kakovosti.
b) Sistem zagotavljanja kakovosti
Proizvajalec mora pri organu za ugotavljanje skladnosti
vložiti zahtevo za presojo svojega sistema zagotavljanja kakovosti, ki mora vsebovati vse potrebne podatke o predvidenem izdelku in dokumentacijo o sistemu zagotavljanja kakovosti.
Presojani sistem zagotavljanja kakovosti mora jamčiti
skladnost izdelkov s predpisanimi zahtevami za določene
izdelke.
Dokumentacija sistema zagotavljanja kakovosti mora
biti sistematična in urejena v obliki zapisanih usmeritev, postopkov in navodil ter mora zagotavljati enotno razumevanje
usmeritev in postopkov kakovosti preko programov zagotavljanja kakovosti, načrtov, priročnikov in zapisov.
Dokumentacija sistema kakovosti mora vsebovati ustrezne opise:
1. ciljev zagotavljanja kakovosti in organizacijsko strukturo
z navedbo odgovornosti in pooblastil vodilnega osebja glede
načrtovanja in kakovosti radijske in terminalske opreme;
2. tehničnih specifikacij izdelka skupaj s harmoniziranimi standardi in tehničnimi predpisi ter ustrezne specifikacije, ki se bodo uporabljale za preizkušanje tega izdelka;
3. ukrepov, ki bodo izvedeni za zagotavljanje izpolnjevanja predpisanih zahtev v primerih, kjer se harmonizirani
standardi ne bodo uporabili v celoti;
4. nadzora načrtovanja in potrditve načrtovanja, postopkov in sistematičnih ukrepov, ki se bodo uporabljali ob
načrtovanju izdelkov;
5. proizvodnje, nadzora kakovosti in zagotavljanja kakovosti, postopkov in sistematičnih ukrepov, ki se bodo
uporabili;
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6. preverjanj in preizkušanj, ki se bodo opravljala pred,
med in po končani proizvodnji ter pogostost njihovega opravljanja z rezultati tistih preizkušanj, ki so se opravila pred
proizvodnjo;
7. sredstev, s katerimi so bili izvedeni preizkusi;
8. inšpekcijskih poročil in podatkov o preizkušanjih,
umerjanjih, usposobljenosti osebja itd;
9. sredstev za spremljanje rezultatov zahtevane kakovosti načrtovanja in izdelave ter učinkovitosti delovanja sistema zagotavljanja kakovosti.
Organ za ugotavljanje skladnosti mora presoditi, ali
sistem zagotavljanja kakovosti izpolnjuje zahteve iz prejšnjih
odstavkov, pri tem lahko poleg dokumentacije iz prejšnjih
odstavkov te priloge na podlagi ogleda pri proizvajalcu preverja tudi rezultate izvedenih preizkušanj. Šteje se, da so
zahteve izpolnjene, če so bili upoštevani ustrezni harmonizirani standardi. Organ za ugotavljanje skladnosti mora s svojo natančno obrazloženo odločitvijo seznaniti proizvajalca.
Proizvajalec mora organ za ugotavljanje skladnosti, ki
mu je odobril sistem zagotavljanja kakovosti, obveščati o
vseh nameravanih spremembah oziroma dopolnitvah tega
sistema. Organ za ugotavljanje skladnosti pa mora presoditi
ali sistem za zagotavljanje kakovosti s predlaganimi spremembami oziroma dopolnitvami še vedno izpolnjuje zahteve
iz prejšnjih odstavkov te priloge ali pa je potrebna njegova
ponovna presoja. Pri tem mora s svojo natančno obrazloženo odločitvijo seznaniti proizvajalca.
c) Nadzor
Organ za ugotavljanje skladnosti mora nadzorovati proizvajalca, če ustrezno izvaja odobreni sistem zagotavljanja
kakovosti. Pri tem mu mora proizvajalec omogočiti dostop
do načrtov, proizvodnih prostorov, skladišč, prostorov nadzora in preizkušanja ter mu priskrbeti vse potrebne informacije.
Organ za zagotavljanje skladnosti lahko od proizvajalca
zahteva:
1. dokumentacijo sistema zagotavljanja kakovosti;
2. zapise o sistemu kakovosti glede načrtovanja, kot
so rezultati analiz, izračunov, preverjanj itd.;
3. zapise o sistemu kakovosti glede proizvodnje, kot
so inšpekcijska poročila, podatki o preizkušanjih, umerjanjih, usposobljenosti osebja itd.
Organ za ugotavljanje skladnosti mora izvajati nadzor v
primernih časovnih presledkih, pri čemer je tak nadzor lahko tudi nenajavljen. Med izvajanjem nadzora lahko organ za
ugotavljanje skladnosti sam ali preko proizvajalca izvaja določene preizkuse. Organ za ugotavljanje skladnosti mora o
opravljenem nadzoru pripraviti poročilo in ga predložiti proizvajalcu.
d) Hramba dokumentacije
Proizvajalec mora še najmanj 10 let od takrat, ko je bila
proizvedena zadnja oprema hraniti in dati na voljo pristojnim
državnim organom:
1. dokumentacijo o sistemu zagotavljanja kakovosti;
2. spremembe in dopolnitve sistema zagotavljanja kakovosti;
3. vse odločitve in poročila organa za ugotavljanje skladnosti.
Organi za ugotavljanje skladnosti morajo med seboj
sodelovati in si izmenjavati vse bistvene podatke o sistemih
zagotavljanja kakovosti.
PRILOGA V
(označevanje radijske in terminalske opreme)
Označevanje radijske in terminalske opreme mora biti
sestavljeno iz črk ‘CE’ v naslednji obliki:
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Če je znak CE pomanjšan ali povečan morajo biti upoštevana razmerja iz zgoraj določene skice.
Znak CE mora biti visok najmanj 5mm, razen v primerih, kjer to zaradi narave radijske in terminalske opreme ni
mogoče.
Znak CE mora biti pritrjen na opremo ali na označbo s
podatki. Poleg tega mora biti pritrjen na embalažo ter na
spremne dokumente tako, da je viden, berljiv in neizbrisen.
Identifikator razreda opreme je določen v naslednji
obliki:

Kjer je to potrebno mora identifikator razreda opreme
vsebovati tudi podatke, da radijska in terminalska oprema
uporablja neharmonizirane radiofrekvenčne pasove, Imeti
mora enako višino, kot črki ‘CE’.
PRILOGA VI
(zahteve za posebno radijsko in terminalsko opremo)
Avtomatski javljalniki položaja, ki delujejo na radijski
frekvenci 457 kHz in so namenjeni za iskanje oseb, zasutih
v snežnem plazu, morajo biti načrtovani tako, da lahko medsebojno delujejo z novimi avtomatskimi javljalniki položaja in
z že instaliranimi avtomatskimi javljalniki položaja, odobrenimi na podlagi evropskega telekomunikacijskega standarda
ETS 300 718. Avtomatski javljalniki položaja morajo biti
izdelani tako, da bodo po zasutju s snežnim plazom zanesljivo delovali in da bodo delovali še tudi potem, ko bodo dlje
časa prekriti s snegom.
Radijska oprema, ki deluje v pomorskih mobilnih storitvah, določenih v členu S1.28 pravilnika o radiokomunikacijah ITU, ali pomorskih mobilno-satelitskih storitvah, določenih v členu S1.29 pravilnika o radiokomunikacijah ITU,
in je namenjena za namestitev na vodnih plovilih, ki niso
zajeta v IV. poglavju Mednarodne konvencije o varovanju
življenja na morju (SOLAS) (1974, 1998) in ki v skladu s
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PRILOGA VII
(razreda radijske in terminalske opreme)
Razred 1
V razred 1 spada:
a) terminalska oprema za priključitev na fiksna omrežja
in radijska oprema, ki ne oddaja signalov, na primer:
1. oprema za priključitev na fiksna omrežja z ISDNi
funkcijami, in sicer na ISDN z osnovno hitrostjo, ISDN s
primarno hitrostjo, ISDN U ali širokopasovni ISDN ATMii;
2. oprema za priključitev na javno komutirano telefonsko omrežje (PSTNiii), in sicer na analogne eno-priključkovne vode, analogne več-priključkovne vode (z neposrednim
izbiranjem(DDIiv) ali brez njega), vmesnike Centrex ali navidezno zasebno omrežje (VPNv);
3. oprema za priključitev na zakupljene vode, in sicer
na dvo-žične in štiri-žične analogne (osnovni pas), dvo-žične
in štiri-žične analogne (govorni pas), digitalne, SDHvi ali optične zakupljene vode;
4. ožičena podatkovna oprema za X.21, X.25, ethernet, »token ring«, »token bus«, TCP/IPvii ali za blokovno
posredovanjeviii;
5. ožičena interaktivna radiodifuzna oprema brez preklapljanja slika/glas ali s preklapljanjem slika/glas;

6. eno-priključkovna oprema ali več-priključkovna oprema za teleks;
7. sprejemna radijska oprema;
8. druga terminalska oprema, priključena na fiksna
omrežja;
b) radijska oprema, ki prenaša signale samo v povezavi
z omrežjem:
1. pogovorke GSMix, vključno GSM 900, GSM 1800,
GSM 1900 (in GSM 450, ko se bo pojavil);
2. terminalska oprema TFTSx;
3. kopenske mobilne zemeljske postaje v radiofrekvenčnih pasovih 1,5/1,6 GHz;
4. kopenske mobilne zemeljske postaje, ki delujejo v
radiofrekvenčnem pasu Ku;
5. oprema končnega uporabnika sistema TETRAxi (brez
neposrednega načina obratovanja (DMOxii));
6. zemeljske postaje za satelitske osebne komunikacije, ki delujejo v radiofrekvenčnih pasovih 1,6/2,4 GHz;
7. zemeljske postaje za satelitske osebne komunikacije, ki delujejo v radiofrekvenčnih pasovih 1,9/2,1 GHz;
8. kopenske mobilne zemeljske postaje z nizko podatkovno hitrostjo v radiofrekvenčnih pasovih 1,5/1,6 GHz;
9. druga radijska oprema, ki prenaša signale samo v
povezavi z omrežjem;
c) radijski oddajniki, tehnično usklajeni v Evropski skupnosti, katerih uporaba ni ovirana (omejena) v državah članicah Evropske Unije:
1. oprema DECTxiii;
2.–4. nespecifične naprave kratkega dosegaxiv
Ti radiofrekvenčni pasovi se uporabljajo za telemetrijo,
daljinsko krmiljenje, alarmiranje, splošen prenos podatkov
in druge podobne aplikacije. V razred 1 so vključene samo
video aplikacije v radiofrekvenčnih pasovih nad 2,4 GHz.

podrazred

radiofrekvenčni pas

moč

kanalski
razmik

delovni
cikel

opombe

2.

40,665, 40,675,
40,685 in 40, 695
MHz
433,050–434,790
MHz

10 mW erp

10 kHz

≤ 100
%

10 mW erp

-

≤ 10%

2446,5–2475 MHz

10 mW
erip

-

≤ 100%

Aplikacije, ki uporabljajo
avdio in govorne signale,
niso v razredu 1.
Aplikacije, ki uporabljajo
avdio in govorne signale,
niso v razredu 1.
V radiofrekvenčnem
območju 2454–2475 MHz
so samo sobne video
aplikacije v razredu 1

kanalski
razmik

delovni
cikel

opombe

≤ 100 %
%

Določene države članicah
Evropske unije lahko
geografsko omejijo
njihovo uporabo; samo
sobne video aplikacije so
v razredu 1

tem poglavjem sodelujejo v Globalnem pomorskem nujnostnem in varnostnem sistemu (v nadaljnjem besedilu:
GMDSS), mora biti načrtovana tako, da bo zanesljivo delovala tudi pri izpostavljenosti morskemu okolju, izpolnjevala
vse operativne zahteve GMDSS pod izrednimi razmerami
in omogočila jasno in odporno komuniciranje z visoko stopnjo zanesljivosti analognih in digitalnih komunikacijskih
povezav.

3.
4.

5. radijska lokalna omrežjaxv
podrazred

radiofrekvenčni pas

moč

5.

2446,5–2475 MHz

100 mW erip –

6.–7. indukcijske aplikacije
Indukcijske aplikacije se uporabljajo na primer za imobilizatorje avtomobilov, za identifikacijo živali, za alarmne sisteme,
za kabelske detektorje, za ravnanje z odpadki, za identifikacijo oseb, za brezžične govorne povezave, za nadzor dostopa, za
bližinska zaznavala, za proti-vlomne sisteme vključno z radiofrekvenčnimi proti-vlomnimi indukcijskimi sistemi, za prenos
podatkov do ročne postaje, za avtomatsko identifikacijo izdelkov, za brezžične nadzorne sisteme in za avtomatsko pobiranje
cestnine.
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Uporabniki se morajo zavedati, da oddajanje indukcijskih aplikacij lahko povzroča motnje bližnjim sprejemnikom drugih
radiokomunikacijskih storitev.
Posebna pozornost mora biti namenjena bolj strogim zaščitnim zahtevam, ki jih je določila Mednarodna telekomunikacijska zveza za radijske frekvence za globalne nujnostne in varnostne komunikacije v istem ali sosednjih radiofrekvenčnih
pasovih.
podrazred

radiofrekvenčni pas

moč

kanalski
razmik

delovni
cikel

6.

115–116 kHz

42 dBµA/m @ 10 m

10 kHz

7.

13,553–13,567
MHz

42 dBµA/m @ 10 m

–

≤100
%
≤100
%

Razred 2
V razred 2 spada naslednja radijska oprema:
1. VSATxvi v radiofrekvenčnem pasu C;
2. VSAT v radiofrekvenčnem pasu Ku;
3. SNGxvii zemeljske postaje v radiofrekvenčnem pasu

opombe

xviii TETRA (»Terrestrial Trunked Radio«, tudi »Terrestrial /European/ Enhanced Radio«) – prizemni snopovni radio
xix PMR (»Private Mobile Radio«) – zasebni mobilni radio

Ku;
4. TETRAxviii z neposrednim načinom obratovanja;
5. v sistemu TETRAPOL;
6. za zasebni mobilni radio (PMR xix);
7. naprave kratkega dosega;
8. mikrovalovne povezave;
9. fiksne radijske povezave;
10. radiodifuzni oddajniki;
11. pomorska radijska oprema;
12. infrastrukturna oprema (npr. bazne postaje);
13. radijska oprema, ki deluje v radioamaterskih radiofrekvenčnih pasovih.
i ISDN (»Integrated Services Digital Network«) – digitalno omrežje z integriranimi storitvami
ii ATM (»Asynchronous Transfer Mode«) – asinhroni prenosni način
iii PSTN (»Public Switched Telephone Network«) – javno komutirano telefonsko omrežje
iv DDI (»Direct Dialling In«) – neposredno izbiranje
v VPN (»Virtual Private Network«) – navidezno zasebno
omrežje
vi SDH (»Synchronous Digital Hierarchy«) – sinhrona
digitalna hierarhija
vii TCP/IP (»Transmission Control Protocol/Internet Protocol«) – protokol Interneta
viii »frame relay«
xix GSM (»Global System for Mobile Communications«)
– globalni (digitalni) sistem mobilnih komunikacij
x TFTS (»Terrestrial Flight Telephone System«) – prizemni letalski telefonski sistem
xi TETRA (»Terrestrial Trunked Radio« ali »Terrestrial
European Enhanced Radio«) – prizemni snopovni radio
xii DMO (»Direct Mode Operation«) – neposredni način
obratovanja
xiii DECT (»Digital European Coreless Telecomunication«, tudi »Digital Enhanced Coreless Telecomunication«) –
digitalne evropske brezvrvične telekomunikacije, tudi digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije
xiv SRD (»Short Range Devices«) – naprave kratkega
dosega
xv RLAN (»Radio Local Area Network«) – radijsko lokalno omrežje
xvi VSAT (»Very Small Aparature Terminal«) – satelitski
terminal z majhno anteno
xvii SNG (»Satellite News Gathering«) – satelitsko novinarstvo

4042.

Pravilnik o obveznih sestavinah in drugih
elementih splošnih pogojev za opravljanje
storitev fiksnega javnega telefonskega omrežja
in mobilnega javnega radijskega omrežja

Na podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) izdaja minister za
informacijsko družbo

PRAVILNIK
o obveznih sestavinah in drugih elementih
splošnih pogojev za opravljanje storitev fiksnega
javnega telefonskega omrežja in mobilnega
javnega radijskega omrežja
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa obvezne sestavine in druge elemente splošnih pogojev za opravljanje fiksnih javnih telefonskih omrežij in storitev in mobilnih javnih radijskih omrežij in storitev.
2. člen
(pojmi)
(1) V tem pravilniku uporabljeni pojmi imajo naslednji
pomen:
1. Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je neodvisna organizacija, ustanovljena na podlagi zakona z
namenom, da primarno v interesu uporabnikov zagotavlja
pregledno in nepristransko delovanje trga telekomunikacij.
2. DTMF je izbiranje klicnih številk z dvotonsko večfrekvenčno signalizacijo.
(2) Ostali pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo
enak pomen, kot je določen v zakonu o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01; v nadaljnjem besedilu:
zakon).
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II. FIKSNE JAVNE TELEFONSKE STORITVE
IN OMREŽJA
3. člen
(terminalska oprema)
Operater mora zagotoviti, da je mogoče na omrežno
priključno točko fiksnega javnega telefonskega omrežja priključiti terminalsko opremo, ki izpolnjuje predpisane pogoje.
4. člen
(obvezne sestavine in objava splošnih pogojev)
(1) Operater mora objaviti splošne pogoje za opravljanje fiksnih javnih telefonskih storitev in/ali za dostop do
fiksnega javnega telefonskega omrežja.
(2) Splošni pogoji morajo obsegati:
1. naziv in naslov operaterja,
2. obseg, način in pogoje opravljanja fiksnih javnih
telefonskih storitev, ki jih ponuja,
3. pogoje, postopek in roke za priključitev terminalske
opreme na fiksno javno telefonsko omrežje,
4. pogoje sklenitve, spremembe in prekinitve naročniškega razmerja,
5. pravila o povračilih zaradi neustreznih storitev,
6. vrste vzdrževanja, ki jih nudi naročnikom,
7. omejitve dostopa in uporabe fiksnega javnega telefonskega omrežja in/ali fiksnih javnih telefonskih storitev,
8. raven kakovosti storitev, posebno še glede prekinitev storitve ali zmanjšanja dostopnosti,
9. način reševanja sporov, z navedbo organa ali telesa,
ki odloča o ugovorih uporabnika,
10. vzorčno pogodbo, če ima operater pomembno
tržno moč,
11. tehnične značilnosti vmesnikov.
(3) Operater mora v splošnih pogojih navesti ceno priključitve, mesečno naročnino, cene vseh vrst klicev, cene
za vzdrževanje in morebitne popuste ter cene za posebne
ciljne skupine. Pri tem mora biti jasno navedeno, katere
stroške vsebujeta cena priključitve in mesečna naročnina
(na primer storitve operaterja, imeniki, služba informacij,
selektivna zapora klica, razčlenjen račun, vzdrževanje…).
Podane morajo biti tudi izbirne funkcije in lastnosti fiksnih
javnih telefonskih storitev, ki se posebej zaračunavajo, in če
je potrebno, referenca standardov.
5. člen
(vsebina naročniške pogodbe)
(1) Naročniška pogodba mora biti v pisni ali v drugi
dogovorjeni obliki.
(2) Naročniška pogodba se lahko sklicuje na objavljene splošne pogoje in mora obsegati najmanj:
1. vrsto storitve,
2. rok za izvedbo začetne priključitve,
3. vrsto vzdrževalnih storitev;
4. pogodbene cene, obračun storitev in način plačila,
5. način prijave napak,
6. povračilo za neustrezne storitve oziroma storitve, ki
niso skladne s pogodbo,
7. način reševanja sporov,
8. podrobno določitev storitev,
9. določbe o kvaliteti storitev,
10. določbe o trajanju oziroma prenehanju naročniške
pogodbe.
6. člen
(zagotavljanje storitev)
(1) Operater fiksnih javnih telefonskih storitev in omrežij mora zagotavljati najmanj naslednje storitve:
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1. DTMF, ki omogoča uporabo telefonov DTMF, izdelanih v skladu z dokumentom ETSI ETR 207,
2. možnost izbirne zapore izhodnih klicev, ki omogoča, da lahko naročnik od operaterja zahteva, da prepreči
določene vrste izhodnih klicev.
(2) Operater fiksnih javnih telefonskih storitev in omrežij s pomembno tržno močjo pa mora poleg storitev iz prejšnjega odstavka tega člena, kjer je tehnično možno, nuditi
tudi:
1. neposredno izbiranje, ki omogoča, da uporabnik
fiksnega javnega telefonskega omrežja neposredno izbere
številko uporabnika v zasebnem omrežju (PBX ali podobnih
zasebnih omrežjih) brez posredovanja operaterja zasebnega
omrežja,
2. preusmeritev klica, ki omogoča, da se klic na določeno številko preusmeri na drugo številko, če je prva zasedena, ali se ne odzove, ali pa se preusmeri vsak klic,
3. identifikacijo kličočega, ki omogoča, da se uporabniku prikaže klicna številka kličočega uporabnika, še preden je vzpostavljena zveza.
(3) Agencija lahko da posameznemu operaterju soglasje, da ne zagotavlja katere od navedenih storitev iz prejšnjih
odstavkov, če to ni tehnično ali ekonomsko izvedljivo.
(4) Operater lahko spremeni storitve, ki jih zagotavlja,
le s soglasjem agencije.
7. člen
(prekinitev opravljanja storitev)
(1) Operater sme prekiniti zagotavljanje storitev, če zaradi napake ali okvare, naravne ali druge nesreče ali iz
podobnih vzrokov tehnično ni mogoče te storitve zagotavljati. O tem mora operater nemudoma obvestiti uporabnike in
agencijo. Prekinitev sme trajati najkrajši možni čas, ki je
potreben za odpravo okvare.
(2) Operater sme prekiniti zagotavljanje storitev tudi,
če je to potrebno zaradi vzdrževalnih del, širitve omrežja ali
podobnih del na omrežju. O tem mora operater obvestiti
agencijo in objaviti informacijo v sredstvih javnega obveščanja vsaj 24 ur vnaprej. Prekinitev mora trajati najkrajši možni
čas, ki je potreben za izvedbo del.
(3) Operater sme prekiniti zagotavljanje storitev uporabniku tudi v primerih neplačila računov za že opravljene
telekomunikacijske storitve, ko uporabnik z naročnikove terminalske opreme moti ali kako drugače vznemirja druge
uporabnike in če naročnik ne sodeluje ali onemogoča odstranjevanje napak ali opravljanja del, ki so potrebna za
nemoteno delovanje javnega telekomunikacijskega omrežja, način, pogoje in opozorila naročnikom pa določi v splošnih pogojih.
8. člen
(razčlenjeni račun)
Operater mora naročniku na njegovo zahtevo, uporabniku pa na podlagi soglasja naročnika, poslati oziroma
pošiljati razčlenjeni račun v skladu s splošnim aktom agencije o razčlenjenem računu.
9. člen
(imeniki)
(1) Operater je dolžan zagotoviti imenike in službo informacij o naročnikih v skladu z zakonom.
(2) Pri sklepanju naročniškega razmerja mora operater
jasno in nedvoumno opozoriti naročnika, da lahko nasprotuje objavi podatkov o sebi.
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Uradni list Republike Slovenije

III. MOBILNE JAVNE RADIJSKE STORITVE IN OMREŽJA
10. člen
(mobilne javne radijske storitve in omrežja)
Za operaterje mobilnih javnih radijskih storitev in omrežij se smiselno uporabljajo vse določbe tega pravilnika razen
določbe 6. člena.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(prilagoditev že sklenjenih naročniških pogodb)
Operaterji fiksnih javnih telefonskih omrežij in storitev in mobilnih javnih radijskih omrežij in storitev morajo
naročniške pogodbe, ki so jih že sklenili s svojimi naročniki pred uveljavitvijo tega pravilnika, prilagoditi določbam
tega pravilnika v roku enega leta od uveljavitve tega pravilnika.

12. člen
(standardi)
Standardi, navedeni v tem pravilniku, se hranijo in so
na voljo pri slovenskem nacionalnem organu za standarde.
13. člen
(končni določbi)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
pravilnik o splošnih pogojih za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev govorne telefonije in teleksa (Uradni list
RS, št. 75/98).
(2) Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2680-15/2001
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za informacijsko družbo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4043.

Dodatek k pravilom igre na srečo »Hitra srečka«

Na podlagi tretjega odstavka 10. točke koncesijske
pogodbe o dodeljeni koncesiji za prirejanje klasične igre
na srečo, loterije s trenutno znanim dobitkom, z imenom
HITRA SREČKA, št. pogodbe 471-9/97 z dne 29. 12.
1998, delniška družba Športna loterija in igre na srečo d.d.
objavlja

DODATEK K PRAVILOM
igre na srečo »Hitra srečka«
1
Začetek prodaje srečk 19. serije igre Hitra srečka je
1. 10. 2001.
2
Zadnji dan prodaje srečk 19. serije igre Hitra srečka je
30. 9. 2002.
3
Zadnji dan za izplačilo dobitkov 19. serije srečk igre
Hitra srečka je 30. 12. 2002.
Št. 196/01
Ljubljana, dne 27. septembra 2001.
Janez Bukovnik l. r.
Direktor družbe

Uradni list Republike Slovenije
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OBČINE

BLED
4044.

Sklep o vzpostavitvi javnega dobra

Na podlagi 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list
RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00) je Občinski svet občine
Bled na 21. redni seji dne 21. 3. 2001 sprejel

SKLEP
o vzpostavitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se na zemljišču, parc. št. 290/127,
pašnik 11 m2 in neplodno 162 m2, vpisano v zemljiškoknjižnem vložku št. 998, k.o. Želeče, last Zornik Miklavža, Pot
na Lisice 7, Bled, vzpostavi javno dobro in se vpiše v ustrezni zemljiškoknjižni vložek.
2. člen
Nepremičnina, parc. št. 290/127 k.o. Želeče, postane na podlagi menjalne pogodbe last Občine Bled.

3. člen
Javna obravnava bo dne 25. 10. 2001 ob 18. uri v
sejni sobi KS Čatež ob Savi.
4. člen
Pisne pripombe, ki se nanašajo na osnutek, lahko zainteresirani podajo v knjigi pripomb ali posredujejo po pošti na
Občino Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
5. člen
Rok za pripombe k razgrnjenem gradivu poteče zadnji
dan javne razgrnitve.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.
Št. 352-504/01
Brežice, dne 21. septembra 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l.r.

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-24/99
Bled, dne 21. septembra 2001.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

BREŽICE
4045.

Sklep o javni razgrnitvi zazidalnega načrta
Čatež–Savska pot

Na podlagi 37. in 38. čl. zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) in 30. čl. statuta Občina Brežice (Uradni
list RS, št. 49/99 in 86/99) je župan Občine Brežice dne
21. 9. 2001 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi zazidalnega načrta
Čatež–Savska pot
1. člen
Javno se razgrne osnutek Zazidalnega načrta Čatež–
Savska pot.
2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen od 5. 10. 2001 do
vključno 5. 11. 2001 v prostorih Krajevne skupnosti Čatež
ob Savi in prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18,
Brežice (podstrešje).

4046.

Sklep o ukinitvi javnega dobra, vzpostavitvi
javnega dobra in zamenjavi parcel v k.o. Zakot
in k.o. Trnje

V skladu z enajsto alineo 16. člena statuta Občine
Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) ter na podlagi
četrtega odstavka 51. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98) je Občinski svet občine Brežice na
26. redni seji dne 10. 9. 2001 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra, vzpostavitvi javnega
dobra in zamenjavi parcel v k.o. Zakot
in k.o. Trnje
1
Ukine se javno dobro na parceli št. 348/9 v izmeri 478
m2 in parceli št. 390/2 v izmeri 36 m2 v k.o. Zakot.
2
Vzpostavi se javno dobro na parcelah št. 1/343 v
izmeri 46m2, 1/344 v izmeri 94 m2, 1/345 v izmeri 15 m2,
1/346 v izmeri 620 m2, 1/350 v izmeri 11 m2, 1/353 v
izmeri 4 m2, 1/356 v izmeri 155 m2, 1/347 v izmeri 42 m2,
1/352 v izmeri 8 m2 in 1/354 v izmeri 53 m2 k.o. Trnje.
3
Parcelne št. 348/9 v izmeri 478 m2, 390/2 v izmeri
36 m2, 276/1 v izmeri 82 m2, 375/1 v izmeri 329 m2, vse
k.o. Zakot v skupni izmeri 925 m2, se izročijo v last in
posest na podlagi Pogodbe o ustanovitvi medsebojnih pravic in obveznosti, z dne 28. 3. 1997, Čepin Borisu, Buko-

Stran

7976 / Št. 77 / 4. 10. 2001

šek 6, 8250 Brežice, v zameno pa Občina Brežice sprejme
v last in posest parcele št. 1/343 v izmeri 46 m2, 1/344 v
izmeri 94 m2, 1/345 v izmeri 15 m2, 1/347 v izmeri 42 m2,
1/352 v izmeri 8 m2 in 1/354 v izmeri 53 m2 vse k.o. Trnje,
kar skupno znaša 1048 m2.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-239/00
Brežice, dne 10. septembra 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

Uradni list Republike Slovenije
1
Ukine se javno dobro na delu parcele št. 13/2 k.o.
Velika Dolina.
Ukinjeno javno dobro na delu parcele št. 13/2 k.o.
Velika Dolina se s pogodbo o neodplačnem prenosu nepremičnine prepiše na Gajski Zvonka in Branko, Jesenice na
Dolenjskem 23, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-239/00
Brežice, dne 10. septembra 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

4047.

Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli
št. 210/16 k.o. Trnje

V skladu z enajsto alineo 16. člena statuta Občine
Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) ter na podlagi
četrtega odstavka 51. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98) je Občinski svet občine Brežice na
26. redni seji sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra na parceli
št. 210/16 k.o. Trnje
1
Ukine se javno dobro na parceli št. 210/16 k.o. Trnje.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-239/00
Brežice, dne 10. septembra 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

4048.

Sklep o ukinitvi javnega dobra na delu parcele
št. 13/2 k.o. Velika Dolina in o neodplačnem
prenosu parcele št. 13/2 k.o. Velika Dolina

V skladu z enajsto alineo 16. člena statuta Občine
Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) ter na podlagi
četrtega odstavka 51. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98) je Občinski svet občine Brežice na
26. redni seji sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra na delu parcele
št. 13/2 k.o. Velika Dolina in o neodplačnem
prenosu parcele št. 13/2 k.o. Velika Dolina

4049.

Sklep o ukinitvi javnega dobra v območju LN za
odsek AC Obrežje–Krška vas in MMP Obrežje

V skladu z enajsto alineo 16. člena statuta Občine
Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) ter na podlagi
četrtega odstavka 51. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98) je Občinski svet občine Brežice na 26.
redni seji dne 10. 9. 2001 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra v območju LN za odsek
AC Obrežje–Krška vas in MMP Obrežje
1
Ukine se javno dobro na delu parcel:
3470/2, 3474/1, 4269, 4290, 4329, 4348, 4356,
4397 k.o. Krška vas
68/1, 68/2, 70/23, 70/25, 74/3, 1882/1, 1882/2,
33/2, 1882/4, 1882/5, 1882/6, 35/1, 1882/11,
1883/2, 1883/3, 1883/6, 1883/7, 1883/8, 1883/9,
1883/12, 1885/5, 1898, 1905, 1884/7, 1880 k.o. Čatež
335/135, 379/4, 379/5, 379/21, 381/78, 1596/1,
1596/2, 1602/1, 1602/3, 1603, 381/72, 1596/3,
1604, 1605/1, 1605/2, 1606, 1607, 1608/2, 1614,
1615/1, 1615/2, 1598/1, 1598/4, 1599/2, 1598/6
k.o. Cerina
2015, 1993/2 k.o. Nova vas
1127/3, 1127/5, 1891/1, 1891/3, 1906/1,
1907/1, 1914, 1915, 1917/1, 1919, 1920, 1921, 1922,
1923, 1924, 1925/1, 1925/2, 1929, 1928, 1897/3,
1916, 1891/99, 1918, 1911/6, 1913/1, 1904/1,
1917/4, 1891/5, 1891/9, 1891/10, 1893/4, 1893/6,
1893/7, 1893/8, 1893/11, 1893/13, 1893/18,
1893/19, 1926, 1927/1, 1927/2, 1927/3, 1927/4,
1893/20, 1893/21, 1893/22, 1893/23, 1893/24,
1893/25, 1893/26, 1893/27, 1893/17, 1893/14,
1893/1, 1913/2 k.o. Velika Dolina
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 465-20/01
Brežice, dne 10. septembra 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

4050.

Sklep o ukinitvi javnega dobra na delu parcele
št. 1094/14 k.o. Sela

V skladu z enajsto alineo 16. člena statuta Občine
Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) ter na podlagi
četrtega odstavka 51. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98) je Občinski svet občine Brežice na 26.
redni seji sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra na delu parcele
št. 1094/14 k.o. Sela
1
Ukine se javno dobro na delu parcele št. 1094/14 k.o.
Sela.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-239/00
Brežice, dne 10. septembra 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

IG
4051.

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne
službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 1. člena zakona o
dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74 in Uradni list
RS, št. 14/90), 16. člena statuta Občine Ig (Uradni list RS,
št. 2/00) in 3. in 5. člena odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Ig (Uradni list RS, št. 55/96) je Občinski
svet občine Ig na 22. redni seji dne 20. 9. 2001 sprejel

ODLOK
o načinu izvajanja gospodarske javne službe
pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja način opravljanja gospodarske javne
službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih na-
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prav, dimnih vodov in zračnikov (v nadaljevanju: dimnikarske
službe) v Občini Ig, zaradi varstva zraka in varstva pred
požarom.
2. člen
Dimnikarska služba je gospodarska javna služba in zajema pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje naslednjih
kurilnih naprav:
– kurilne naprave na vse vrste goriv, kot jih določa
uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list
RS, št. 73/94), kot so kurilna naprava, odvodnik dimnih
plinov (dimnik, dimniški priključek – dimovod ali nadtlačni
odvodnik),
– pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem
kurilnih naprav, kot so: naprave za pripravo goriva, naprave
za čiščenje odpadnih plinov, naprave za dovod ostankov
zgorevanja (pepela in ostankov goriva) iz kurilne naprave ali
iz prostora s kurilno napravo na deponijo,
– naprave za prezračevanje prostorov, v katerih so kurilne naprave in naprave za dovod zgorevalnega zraka v
prostor s kurilno napravo ter naprave za prezračevanje vseh
drugih prostorov, ki poteka na osnovi naravnega obtoka
zraka.
3. člen
Dimnikarska služba obsega opravljanje naslednjih storitev na vseh napravah iz 2. člena tega odloka.
Dimnikarska služba:
– opravlja prve strokovne preglede vseh naprav o skladnosti izvedbe s projektom in predpisi, izdeluje strokovna
poročila, ki so sestavni del soglasij pristojnih inšpektoratov v
Republiki Sloveniji,
– opravlja prve in občasne meritve emisij snovi v zrak in
določa toplotne izgube z dimnimi plini ter po potrebi tudi
ostale toplotno-tehnične parametre kurilnih naprav, kot to
zahtevajo državni predpisi,
– opravlja občasne – letne strokovne preglede vseh
naprav o skladnosti izvedbe s projektom in predpisi, izdeluje
strokovna poročila in izdaja ustrezna potrdila o stanju naprav
za nadaljnjo uporabo, po potrebi opozarja uporabnika naprav o ugotovljenih nepravilnostih in določi roke za odpravo
le-teh, ter o rezultatih strokovnega pregleda obvešča pristojni inšpektorat,
– opravlja izredne strokovne preglede in meritve vseh
naprav na podlagi zahtev pristojnega inšpektorja in izdeluje
letna poročila o emisijah snovi v zrak,
– izvaja kontrolne preglede, na osnovi katerih določi
potrebo po čiščenju,
– izdeluje letne programe izvajanja dimnikarskih storitev,
– izvaja mehansko in kemično čiščenje ter antikorozijsko zaščito naprav,
– izvaja izžiganje katranskih oblog v odvodniku odpadnih plinov in veznih elementov soglasju z uporabnikom,
– zagotavlja ustrezno ravnanje z odpadki, ki vsebujejo
nevarne snovi, zbranimi pri opravljanju dimnikarskih storitev,
– vodi evidence kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih
naprav, njihovi lokaciji in lastniku ter uporabniku, njihovi
velikosti ipd., kot to določajo državni in občinski predpisi,
– vodi evidence o vseh izvedenih in neizvedenih dimnikarskih storitvah,
– vodi evidence o emisijah snovi v zrak iz posameznih
kurilnih naprav,
– vodi druge evidence, če to zahteva državni oziroma
občinski organ in se za to posebej dogovorita,
– izvaja svetovanje in osveščanje uporabnikov in ostalih v zvezi z varstvom okolja, požarno varnostjo, zdravstvenim varstvom ter splošno varnostjo itd.,
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– izvaja druge storitve, ki jih določa zakon in podzakonski akti.
4. člen
Izvajalec dimnikarske službe (v nadaljevanju: izvajalec)
je pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki v skladu s predpisi in splošnimi akti Občine Ig, opravlja to storitev na območju Občine Ig.
5. člen
Uporabnik storitev (v nadaljevanju: uporabnik) je vsaka
fizična ali pravna oseba, ki poseduje naprave iz 2. člena
tega odloka. Izvajalec nudi storitev uporabniku pod pogoji,
predpisanimi z zakonom, drugimi predpisi in tem odlokom.
6. člen
Uporabniki morajo v zvezi z izvajanjem dimnikarske
službe:
– na lastno pobudo ali pobudo izvajalca prijaviti svoje
naprave pooblaščenemu izvajalcu in mu nuditi potrebne podatke za vodenje katastra naprav in drugih evidenc v zvezi z
izvajanjem dimnikarske službe,
– omogočiti izvajalcu neovirano izvajanje dimnikarskih
storitev,
– za nove in rekonstruirane naprave pri izvajalcu naročiti izdelavo strokovnega mnenja tako imenovanega prvega
pregleda in prve meritve o primernosti le-teh,
– pripraviti izvajalcu dimnikarske službe ob neposrednem izvajanju storitev, neoviran dostop do vseh naprav
oziroma neoviran vstop v vse prostore, v katerih so ali pa
potekajo naprave iz 2. člena tega odloka, ki spadajo pod
dimnikarsko službo in izvajalcu omogočiti tudi vpogled v
načrte naprav in zgradbe, če je to potrebno,
– sporočiti izvajalcu vsako spremembo na napravah,
uporabi vrste goriva, časa obratovanja, ki ima za posledico
spremembo v emisiji snovi v zrak in vrste ter števila dimnikarskih storitev,
– redno plačevati dimnikarske storitve,
– skrbeti za to, da so njegove naprave pregledane,
očiščene in v dobrem stanju,
– v primeru pritožbe na kakovost storitve, je uporabnik
dolžan o tem najprej obvestiti izvajalca in šele zatem pristojni
občinski organ in inšpekcijsko službo.
Kolikor uporabnik ne izpolnjuje gornjih pogojev, je izvajalec dimnikarske službe to takoj dolžan sporočiti občinskemu organu in pristojnemu inšpektorju.
7. člen
Uporabnik ima pravico:
– kadarkoli zahtevati katerokoli dimnikarsko storitev, ki
je predmet javne službe,
– zahtevati in dobiti možnost vpogleda v kataster naprav in ostalih evidenc, ki se nanašajo nanj,
– biti pravočasno obveščen o času izvajanja dimnikarske storitve,
– dobiti kakovostno dimnikarsko storitev,
– pritožiti se na kakovost storitve,
– do zagotovitve ostalih pravic, ki so definirane s tem
odlokom in državnimi predpisi.
II. ORGANIZACIJSKA OBLIKA IZVAJANJA STORITVE
PREGLEDOVANJA, NADZOROVANJA IN ČIŠČENJA
KURILNIH NAPRAV
8. člen
Gospodarska javna služba nadzorovanja, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
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(dimnikarska služba), se v Občini Ig opravlja kot koncesionirana služba.
Koncesija se podeli izvajalcu dimnikarske službe (v
nadaljevanju: izvajalcu), ki je lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki izpolnjuje vse pogoje, ki so predpisani s
splošnimi pravnimi akti.
9. člen
Koncesija se podeli za celotno območje Občine Ig.
Pogoji za podelitev koncesije, se skladno s tem odlokom, določijo v odloku o podelitvi koncesije (s koncesijskim
aktom).
10. člen
Izvajalec ima pravico do:
– izvajanja vseh dimnikarskih storitev po veljavnih vzdrževalnih standardih,
– obračunavanja dimnikarskih storitev po veljavnem ceniku,
– zbiranja podatkov uporabnikov, ki so potrebni za vodenje katastra naprav,
– izvajanja vseh drugih javnih opravil, ki jih določa zakon in podzakonski akti.
III. KATASTER KURILNIH NAPRAV
11. člen
Izvajalec vodi kataster kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav in evidenco izvedenih in neizvedenih dimnikarskih storitev, kakor tudi evidenco emisij dimnih plinov za
posamezne kurilne naprave.
Kataster z vsemi zbranimi podatki je last koncedenta,
izvajalec mu je dolžan ažurno sporočati vse spremembe in
mu ob prenehanju veljavnosti koncesijske pogodbe celoten
kataster tudi predati.
Izvajalec je dolžan s katastrom podatkov ravnati tako,
kot s podatki za katere velja poslovna tajnost in jih sme dajati
na vpogled samo koncedentu in pristojnim inšpekcijskim
službam, uporabniku pa le v tistem delu, ki se nanaša nanj.
IV. IZVAJANJE STORITEV
12. člen
Izvajalec je dolžan pravočasno obveščati uporabnike o
terminu izvajanja storitev dimnikarske službe. V ta namen
izvajalec pripravi razpored rednih storitev, kot sta čiščenje in
pregledovanje. Razpored objavi v sredstvih javnega obveščanja in na drug krajevno običajen način.
O nameravanem opravljanju storitev, ki se izvajajo po
potrebi, mora izvajalec uporabnika obvestiti najmanj tri dni
pred pričetkom del. Obvestilo je lahko poslano z navadnim
pismom, osebno ali po telefonu, v več stanovanjskih stavbah pa z obvestilom na oglasni deski ali obvestilom upravnika zgradbe.
13. člen
V primeru, da ima uporabnik, kljub rednemu čiščenju
težave z odvodom dimnih plinov ali kurilne naprave, lahko
pisno zahteva storitev od izvajalca. Na pisni poziv mora
izvajalec izvršiti uslugo najkasneje v 48 urah. Uporabnik
lahko zahteva storitev tudi na kak drug način, katero izvajalec izvrši v najkrajšem možnem času v smislu dobrega izvajalca.
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14. člen
Če izvajalec pri izvajanju posameznih storitev ugotovi
pomanjkljivosti na napravah zaradi katerih je ogrožena varnost pred požarom, ogrožena zdravstvena varnost, je preveliko onesnaževanje in je ogrožena splošna varnost, je dolžan
o pomanjkljivosti takoj obvestiti uporabnika in mu tudi določiti rok za odpravo le-teh. Po preteku roka mora preveriti ali
so pomanjkljivosti odpravljene in kolikor niso, mora izvajalec
o tem takoj obvestiti občino in pristojno inšpekcijsko službo.
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22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-09/01-05
Ig, dne 20. septembra 2001.
Župan
Občine Ig
Ciril Podržaj l. r.

V. CENE STORITEV IN PLAČEVANJE
15. člen
Izvajalec mora opravljati storitve dimnikarske službe v
okviru objektivnih možnosti tudi ob nepredvidljivih okoliščinah. Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi
višje sile, ima izvajalec pravico zahtevati povračila od Občine
Ig oziroma doplačilo zaradi dodatnih stroškov, ki so mu
nastali.
16. člen
Cene storitev se določajo skladno z zakonom in drugimi predpisi.
Cene dimnikarskih storitev v obliki sklepa, sprejme Občinski svet Občine Ig, predlaga pa jih izvajalec.
17. člen
Dimnikarska služba se financira iz veljavne cene storitev, ki jo izvajalec zaračuna uporabniku v svojem imenu in za
svoj račun.
Za izvajanje dimnikarske službe pridobiva izvajalec finančna sredstva iz cene storitve za opravljeno storitev dimnikarske službe, ki jo zaračunava uporabniku.

4052.

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe pregledovanja,
nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih
vodov in zračnikov

Na podlagi 33. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 1. člena zakona o
dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74 in Uradni list
RS, št. 14/90), 16. člena statuta Občine Ig (Uradni list RS,
št. 2/00) 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Ig (Uradni list RS, št. 55/96) in 9. člena odloka o
načinu izvajanja gospodarske javne službe pregledovanja,
nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov, je Občinski svet občine Ig na 22. redni seji dne
20. 9. 2001 sprejel

ODLOK
o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske
javne službe pregledovanja, nadzorovanja
in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov
in zračnikov

VI. NADZOR
18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska
uprava.
VII. KAZENSKI DOLOČBI
19. člen
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek
fizično osebo, ki krši določila 6. člena tega odloka.
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo 360.000 SIT pravna ali fizična oseba, ki stori
prekršek v zvezi z opravljanjem samostojne dejavnosti.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz drugega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne
osebe.
20. člen
Z denarno kaznijo 360.000 SIT se kaznuje za prekršek
izvajalec, če obračuna ceno storitve v neskladju s tem odlokom ali sklepom o določitvi cen oziroma, če na pisni poziv ni
opravil storitve v predpisanem času.

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa dejavnost, območje, pogoje, javna pooblastila, pričetek in čas trajanja koncesije, način financiranja
in druge pomembne elemente za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe pregledovanja, nadziranja in
čiščenja kurilnih naprav (v nadaljevanju: dimnikarske službe).
II. PREDMET GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
2. člen
Predmet koncesije je opravljanje vseh storitev lokalne
javne službe za pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
kot jih določajo vzdrževalni in drugi standardi za to službo.
III. OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIJE
3. člen
Koncesija se podeli za celotno območje Občine Ig.

VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
IV. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
dimnikarski službi na območju Občine Ig (Uradni list RS, št.
71/96).

4. člen
Koncesijo lahko pridobi pravna oseba ali fizična oseba,
ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
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– da je registrirana za opravljanje dimnikarske dejavnosti in ima ustrezno obrtno dovoljenje za opravljanje dimnikarstva,
– da je ustrezno tehnično opremljena za izvajanje koncesije,
– da ima zaposleno najmanj eno osebo s strokovno
izobrazbo V. stopnje tehnične smeri s področja dimnikarstva
oziroma druge ustrezne smeri in najmanj tri leta delovnih
izkušenj v dimnikarski dejavnosti,
– da razpolaga z zadostnim številom strokovnih kadrov
za učinkovito opravljanje dimnikarske službe,
– da se izkaže s potrdilom o nekaznovanosti,
– da izkaže pozitivno finančno in likvidnostno stanje,
– da predloži reference o dosedanjem delu,
– da pripravi program izvajanja dimnikarske službe za
čas trajanja koncesije,
– da zagotovi strokovno vodenje katastra kurilnih naprav in drugih predpisanih katastrov.
V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
5. člen
Koncesionar ima izključno (monopolno) pravico opravljati dimnikarsko službo na celotnem območju Občine Ig, po
veljavnih vzdrževalnih in drugih standardih.
6. člen
Za opravljanje dejavnosti dimnikarske službe in določanje razmerja med koncesionarjem in uporabniki veljajo določbe zakona o dimnikarski službi, odloka o načinu izvajanja
gospodarske javne službe pregledovanja, nadziranja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov Občine Ig
in določbe tega odloka.
Javna pooblastila, ki jih ima koncesionar v zvezi z izvajanjem javne službe, določa odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe pregledovanja, nadziranja in čiščenja
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov.
Izvajalec dimnikarske službe zaračunava uporabnikom
storitev dimnikarske službe, svoje storitve po ceniku, ki ga
sprejme Občinski svet občine Ig.
VI. POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE GOSPODARSKE
SLUŽBE
7. člen
Kot izključni izvajalec dimnikarske službe na celotnem
območju Občine Ig, opravlja koncesionar storitve, na podlagi določil državnih predpisov in predpisov lokalnih skupnosti, vse pod naslednjimi pogoji:
– da opravlja storitev dimnikarske službe v svojem imenu in za svoj račun,
– da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in za
izvajanje storitev zadosten obseg tehničnih sredstev, kot je
opredeljeno v programu izvajanja dimnikarske službe za čas
trajanja koncesije,
– da na zahtevo koncedenta ali pristojnih inšpekcijskih
služb omogoči strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad
zakonitostjo dela,
– da dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske, vzdrževalne in druge standarde ter normative za
opravljanje storitev dimnikarske službe,
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno
opravljanje koncesionirane dejavnosti,
– da opravlja storitve v skladu s cenami, ki jih potrjuje
občinski svet,
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– da zagotovi pogoje za vodenje predpisanih katastrov,
– da zagotavlja pravočasno izvedbo letnih poročil,
– da spoštuje zahteve, definirane s tem odlokom, z
odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih
vodov in zračnikov in s koncesijsko pogodbo.
VII. VIŠJA SILA
8. člen
Koncesionar je dolžan opravljati storitve dimnikarske
službe v okviru objektivnih možnostih tudi ob nepredvidljivih
okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
V primeru iz prvega odstavka ima koncesionar pravico
zahtevati od koncedenta povračilo tistih stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja dimnikarske službe v nepredvidljivih
okoliščinah.
VIII. ZAVAROVANJE
9. člen
Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za
škodo, ki jo povzroči tretji osebi, državi oziroma občini,
zaradi nevestnega izvajanja dimnikarskih storitev.
Zavarovanje za namen iz prejšnjega odstavka, mora biti
vinkulirano v korist občine, kolikor pride do prenehanja koncesije po krivdi izvajalca storitev.
Zavarovanje lahko koristi tudi Republika Slovenija, če
mora v primeru iz prejšnjega odstavka, zagotoviti izvajanje
dimnikarskih storitev namesto občine.
IX. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
10. člen
Koncesijsko razmerje nastane z dnem sklenitve koncesijske pogodbe in traja 7 let.
Koncesijska pogodba se lahko po njenem preteku podaljša.
Koncesionar mora pričeti opravljati storitve dimnikarske službe v roku, določenem v koncesijski pogodbi.
X. VIRI FINANCIRANJA DIMNIKARSKE SLUŽBE
11. člen
Za izvajanje dimnikarske službe pridobiva koncesionar
finančna sredstva iz cene za storitve dimnikarske službe, ki
jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev dimnikarske službe.
Cene storitev dimnikarske službe določa, v skladu z
zakonom in drugimi predpisi ter na podlagi tarife, občinski
svet, vse na predlog izvajalca.
XI. PLAČILO ZA KONCESIJO
12. člen
Koncesionar plačuje koncedentu nadomestilo za koncesijo. Nadomestilo se obračuna v višini 5 odstotkov od
fakturirane realizacije v preteklem letu, ustvarjene z dimnikarskimi storitvami. Nadomestilo se plačuje za vsako leto
trajanja koncesije, do konca marca za preteklo leto.

Uradni list Republike Slovenije
Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek proračuna
Občine Ig in se uporabljajo za razvoj lokalnih javnih služb in
varstva okolja.
XII. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA
13. člen
Župan občine sprejme akt o izvedbi javnega razpisa za
pridobitev koncesionarja.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS in mora
vsebovati:
– predmet koncesije,
– pogoje za podelitev koncesije,
– pogoje za izvajanje javne gospodarske službe,
– elemente, ki jih mora vsebovati prijava za razpis,
– pričetek in trajanje koncesije,
– rok za predložitev prijav,
– rok za izbor koncesionarja,
– merila in postopek za izbor koncesionarja,
– navedbo prednostnih meril, ki bodo vplivala na izbor
(opravljanje dejavnosti, vodenje katastra…),
– rok, v katerem bodo prijavljeni obveščeni o izboru.
14. člen
Javni razpis je veljaven tudi, če se nanj prijavi samo
eden ponudnik.
Razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka ni
predložena nobena prijava.
Prijava je neveljavna, če ne vsebuje vseh v razpisu
določnih sestavin in če ni prispela v razpisnem roku.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi takoj po izteku
razpisnega roka neuspelega razpisa.
15. člen
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija za
izvedbo javnega razpisa in presojo ponudb, ki jo imenuje
župan. Strokovna komisija pripravi poročilo o ponudbah in
ga posreduje občinskemu svetu. O izbiri koncesionarja odloči občinski svet.
Na podlagi sklepa občinskega sveta, občinska uprava
koncesionarju izda odločbo. O morebitnih pritožbah zoper
odločbo, odloča župan.
16. člen
Koncedent in koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo v kateri podrobneje uredita medsebojna razmerja,
vse skladno z zakonom.

XIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE TER
ODGOVORNOST KONCEDENTA IN KONCESIONARJA
17. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja občinska
uprava. Koncedent lahko vsak čas zahteva od koncesionarja informacije o poslovanju v zvezi z izvajanjem gospodarske
javne službe.
Koncesionar mora kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti občinski
upravi vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe.
Občinska uprava ima tudi pravico izvajati nadzor nad
celotno poslovno dokumenatacijo koncesionarja, ki se nanaša na izvajanje javne službe in nadzor nad roki in kvaliteto
izvajanja del.
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Nadzor se mora izvajati tako, da ne ovira izvajanja storitev, o nadzoru pa se opravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in koncedent.
Župan lahko za pomoč pri izvajanju strokovnega nadzora imenuje tudi strokovno komisijo, ki jo sestavljajo po en
član občinskega sveta, en član odbora za okolje in prostor,
en član pa iz Sekcije dimnikarjev Slovenije.
XIV. RAZLOGI IN NAČIN PRENEHANJA KONCESIJE
18. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane javne službe v režijo.
19. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa za katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki, pod pogoji
navedenimi v pogodbi, ne podaljšata.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni roki in druge
medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju
pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.
20. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo,
ne glede na določila pogodbe:
– če ne prične z opravljanjem koncesije v za to določenem roku,
– zaradi opravljenih in dokumentiranih primerov neučinkovitih uslug po izključni krivdi koncesionarja,
– zaradi bistvenih kršitev pogodbe,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha
izvajati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja.
V teh primerih lahko koncedent prevzame koncesijo,
koncesionarju pa mora povrniti vložena sredstva.
V primeru odvzema koncesije, zaradi bistvenih kršitev
koncesijske pogodbe, se pri odmeri odškodnine upošteva
tudi škoda, ki nastane koncedentu zaradi predčasnega prenehanja.
21. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da
koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet
koncesije, koncedent pa prevzame vse naprave, ki jih je
koncesionar pridobil.
Koncedent je upravičen do odkupa koncesije pod pogoji, ki se določijo s koncesijsko pogodbo.
22. člen
Ob prenehanju koncesijskega razmerja preidejo koncesionarjeve obveznosti, ki izhajajo iz pogodb z uporabniki
na koncedenta. Koncesionar je dolžan koncedentu izročiti
kataster naprav in vso dokumentacijo, potrebno za nadaljnje
izvajanje službe.
23. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugo fizično
ali pravno osebo samo s soglasjem koncedenta.
Koncesionar izvaja javno službo sam ali preko podizvajalcev, katerim mora dati soglasje koncedent. Za delo podizvajalcev koncesionar odgovarja objektivno.
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24. člen
Odgovornost za škodo, ki jo povzroči koncesionar pri
izvajanju ali v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe uporabnikom ali drugim pravnim in fizičnim osebam, se uporabljajo veljavni zakonski predpisi.
Koncesionar je odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri
njem zaposleni delavci uporabnikom ali drugim osebam.

– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
– da izvajajo organizirano redno dejavnost,
– da redno – letno, do 30. januarja, dostavijo občini
podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov preteklega leta, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih.

XVI. KONČNA DOLOČBA

II. VSEBINSKA DOLOČILA

25. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

4. člen
Predmet sofinanciranja programov turistične dejavnosti
po tem pravilniku so praviloma programi z naslednjimi vsebinami:
– izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev občine na raznih
sejmih in drugih prireditvah, sprejemanje, informiranje turistov in obiskovalcev (vodenje) ipd.;
– izdajanje promocijskega materiala: prospekt, brošura, videokaseta, razglednice ipd.;
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje
pri aktivnostih pospeševanja turizma: organizacija in izvedba
raznih natečajev (npr. »Najlepši balkon!«, »Najbolj urejeno
dvorišče!«) ipd.;
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne
dediščine, urejanju in olepševanju okolja ter oblikovanje
turističnih produktov s področja rekreacijskih aktivnosti: urejanje in vzdrževanje piknik prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične signalizacije, čistilne akcije ipd.;
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena (npr. karneval,
sejem, kmečki praznik, pastirske igre ipd.);
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka:
organizacija delavnic za otroke in mladino (npr. eko–šola
ipd.);
– šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma: organiziranje raznih delavnic, predavanj,
predstavitev (npr. oblikovanje izdelkov domače obrti, potopisna predavanja, predstavitve turističnih krajev in območij
ipd.);
– investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in infrastrukture javnega pomena za potrebe turističnih dejavnosti (vzdrževanje poti ipd.);
– projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih
in drugih društev oziroma elementov civilne družbe (TIC,
izdaja promocijskega materiala in ostali projekti, ki zajemajo
območje celotne občine, oblikovanje turističnih proizvodov
in celoletne turistične ponudbe).

XV. ODGOVORNOST ZA ŠKODO

Št. 352-0/01-06
Ig, dne 20. septembra 2001.
Župan
Občine Ig
Ciril Podržaj l. r.

4053.

Pravilnik za sofinanciranje letnih turističnih
programov v Občini Ig

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94 in 14/95), statuta Občine Ig (Uradni list
RS, št. 2/00) in zakona o pospeševanju turizma (Uradni list
RS, št. 57/98) je Občinski svet občine Ig na 22. redni seji
dne 20. 9. 2001 sprejel

PRAVILNIK
za sofinanciranje letnih turističnih programov
v Občini Ig
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Ig določa pogoje in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje letnih programov turistične dejavnosti na
območju Občine Ig, v skladu s sprejetim proračunom.
2. člen
Predmet tega pravilnika je dodeljevanje sredstev proračuna Občine Ig, ki se na podlagi vsakoletnega javnega
razpisa dodelijo turističnim društvom, turistično informativnemu centru in lokalni turistični organizaciji, kot izvajalcem
letnih programov turistične dejavnosti.
Programi, ki se financirajo oziroma sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna niso predmet tega pravilnika.
3. člen
Pravico do sofinanciranja letnih programov turistične dejavnosti imajo turistična društva, lokalna turistična organizacija
in turistično informativni center, katerih osnovna dejavnost je
turistična dejavnost in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Občine Ig,
– da so registrirani najmanj eno leto,

5. člen
Sredstva za sofinanciranje programov turistične dejavnosti se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga vsako
tekoče leto, za prihodnje leto, pripravi občinska uprava in
objavi v občinskem glasilu Občine Ig.
6. člen
Prejete vloge oceni Odbor za turizem in gostinstvo, ki
na sejo povabi tudi predstavnike turističnih društev.
Odbor za turizem in gostinstvo v okviru priprave proračuna za prihodnje leto pripravi tudi predlog programov in
višino sredstev, ki naj se zagotovijo v proračunu za izvedbo
programov.
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Najkasneje v 30 dneh po sprejemu proračuna, občinska uprava obvesti vlagatelje o potrjenih programih in višini
razpoložljivih sredstev.

trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, izkoristili pa so že vse možnosti za rešitev socialne
stiske.

7. člen
Župan z izvajalci izbranih programov sklene pogodbo o
koriščenju sredstev v proračunskem letu, v kateri se določi:
– vsebino in obseg programov,
– višino sredstev in način sofinanciranja,
– nadzor nad porabo sredstev in
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Način sofinanciranja se lahko izvaja v 2 oblikah:
a) po prejemu dokazila o plačilu (račun, položnica),
b) z avansiranjem določenih projektov.
Kolikor izvajalci svojih obveznosti, določenih s pogodbo, ne izpolnjujejo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva.

3. člen
Občinska socialna pomoč po tem pravilniku je enkratna denarna pomoč, ki se praviloma dodeli enkrat letno.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

9. člen
Občinska uprava je dolžna spremljati izvajanje letnih
programov turistične dejavnosti, ki so predmet tega pravilnika.

5. člen
Enkratna denarna pomoč je namenjena za:
– nakup ozimnice in kurjave,
– doplačilo letovanj socialno ogroženih otrok in oskrbovancev v domovih starejših občanov,
– nakup šolskih potrebščin,
– doplačila zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebna,
pa jih ne pokriva ZZZS,
– doplačilo najemnine za stanovanje,
– regresiranju šolskih kosil.

10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v občinskem glasilu.

6. člen
Višina sredstev, namenjenih za izvajanje socialne pomoči se za vsako tekoče leto zagotovi v proračunu Občine Ig.

8. člen
Porabniki občinskih proračunskih sredstev so dolžni
izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom.

Št. 333-01/01-100
Ig, dne 20. septembra 2001.
Župan
Občine Ig
Ciril Podržaj l. r.

4. člen
Do socialne pomoči iz prejšnjega člena so upravičeni:
– občani, ki prejemajo trajno socialno pomoč,
– občani, prejemniki denarnega dodatka po zakonu o
socialnem varstvu,
– družina, ki prejema denarno socialno pomoč,
– posameznik ali družina, ki se zaradi težje bolezni,
nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče ali
drugih izjemnih razmer, ki pogojujejo tovrstno pomoč, znajde v težki materialni situaciji.

7. člen
Denarna pomoč se praviloma izroča neposredno upravičencem, razen za letovanja, kosila in v primeru, ko strokovna služba Centra za socialno delo oceni, da pomoč ne bi
bila namensko uporabljena.
8. člen
Občina Ig v občinskem glasilu objavi javni razpis za
dodelitev socialnih pomoči v tekočem letu.

4054.

Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v
Občini Ig

Na podlagi 99. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94, 41/93), 21. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) in na podlagi 16. člena statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00) je
Občinski svet občine Ig na 22. redni seji dne 20. 9. 2001
sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ig
1. člen
S tem pravilnikom se določijo kriteriji in postopki dodeljevanja socialnih pomoči v Občini Ig. Postopek v zvezi z
dodeljevanjem socialnih pomoči vodi in o njih odloča Center
za socialno delo Vič-Rudnik.
2. člen
Do socialne pomoči po tem pravilniku so upravičeni
občani s stalnim bivališčem v Občini Ig, ki jim je zaradi

9. člen
Občani vlagajo zahtevke za dodelitev socialne pomoči
na obrazcu »Vloga za dodelitev občinske socialne pomoči«
pri Centru za socialno delo Vič-Rudnik.
Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom o socialnem varstvu in s
tem pravilnikom.
10. člen
Center za socialno delo Vič-Rudnik preveri podatke iz
vloge in dokazil in v roku 30 dni od vložitve zahtevka odloči o
upravičenosti do občinske socialne pomoči z odločbo.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v uradnih objavah občinskega glasila Mostiščar.
Št. 152-00/01-100
Ig, dne 20. septembra 2001.
Župan
Občine Ig
Ciril Podržaj l. r.
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4040. Pravilnik o aromah
4041. Pravilnik o radijski in terminalski opremi
4042. Pravilnik o obveznih sestavinah in drugih elementih splošnih pogojev za opravljanje storitev fiksnega javnega telefonskega omrežja in mobilnega javnega radijskega omrežja
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