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Uredba o izvajanju porabe sredstev strukturne
politike v Republiki Sloveniji

Na podlagi 28. člena Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.
130/03) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju porabe sredstev strukturne politike v
Republiki Sloveniji
I. SPLOŠNI DEL
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba podrobneje določa pravice, obveznosti in
naloge organa upravljanja, plačilnega organa, posredniških
organov in drugih državnih organov ter končnih prejemnikov
proračunskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: udeleženci) v
postopkih načrtovanja in porabe sredstev strukturne politike
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2004–2006 in
ureja njihova medsebojna razmerja.
(2) Udeleženci morajo za učinkovito porabo sredstev
strukturne politike zagotoviti pravočasno in izčrpno medsebojno obveščanje ter preprečiti vsakršno neupravičeno
porabo sredstev strukturne politike.
(3) Za poslovodenje sredstev strukturne politike se uporabljajo določbe Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B),
zakona, ki ureja izvrševanje proračuna, in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov, kolikor ni s to uredbo
drugače določeno.

men:

2. člen
(opredelitev izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji po-

1. Enotni programski dokument Republike Slovenije
za programsko obdobje 2004–2006 (v nadaljnjem besedilu:
EPD) je dokument Republike Slovenije, ki ga je odobrila Evropska komisija in vsebuje strategijo ter prednostne naloge
v Republiki Slovenije, ki obsegajo večletne ukrepe, in ga je
mogoče uresničevati s pomočjo enega ali več strukturnih
skladov, enega ali več drugih obstoječih finančnih instrumentov in Evropske investicijske banke.
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2. Programsko dopolnilo (v nadaljnjem besedilu: PD) je
izvedbeni dokument EPD, ki podrobneje opredeljuje elemente na ravni ukrepa za izvajanje prednostne naloge iz EPD.
3. Ukrep je ena ali več aktivnosti, s katerimi se izvaja prednostna naloga skozi več let in ki omogoča financiranje le-te.
4. Instrument je:
– javni razpis za izbiro projektov,
– program, ki je zbir vsebinsko enakih projektov in se
izvaja v okviru ukrepa 1.3. ter 2. prednostne naloge iz EPD,
– javno naročilo ali
– javno povabilo.
Instrument se lahko izvaja tudi v okviru nacionalnega
oziroma sektorskega programa ali sheme državnih pomoči.
5. Strukturni skladi, ki jih opredeljuje EPD, so:
– Evropski sklad za regionalni razvoj,
– Evropski socialni sklad,
– Usmerjevalni oddelek Evropskega kmetijskega
usmerjevalnega in jamstvenega sklada,
– Finančni instrument za usmerjanje ribištva.
6. Sistem ISARR-SP je referenčni informacijski sistem
za spremljanje in poročanje o izvajanju EPD.
7. ESF modul je informacijski sistem za spremljanje in
poročanje o izvajanju 2. prednostne naloge iz EPD.
8. MFERAC je enotni računalniško podprt računovodski
sistem za izvrševanje državnega proračuna.
9. Sredstva strukturne politike so pravice porabe, zagotovljene na postavkah namenskih sredstev EU za strukturno
politiko in na postavkah slovenske udeležbe za strukturno
politiko, določene v državnem proračunu.
10. Sredstva strukturnih skladov EU so namenska sredstva EU na deviznih računih plačilnega organa za namene
izvajanja strukturne politike.
11. Evidenčni projekt na nivoju ukrepa (v nadaljnjem
besedilu: EP) je evidenčni projekt v Načrtu razvojnih programov (v nadaljnjem besedilu: NRP) na nivoju ukrepa,
predvidenega v EPD.
12. Projekt EPD je projekt v okviru NRP in izhaja iz EP.
Osnova za posamezen projekt EPD je pogodba, ki jo sklene
nosilec proračunske postavke za izvedbo posameznega
projekta.
(2) Izrazi iz 2. člena Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.
130/03) imajo po tej uredbi enak pomen.
II. VLOGE UDELEŽENCEV, VKLJUČENIH V IZVAJANJE
EPD
3. člen
(vloge)
(1) Organ upravljanja je Služba Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj oziroma njena
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notranja organizacijska enota. Odgovoren je za upravljanje
EPD in učinkovito ter pravilno črpanje sredstev iz strukturnih
skladov v okviru EPD.
(2) Posredniško telo je odgovorno za izvedbo posamezne prednostne naloge EPD. V skladu z usmeritvami
organa upravljanja vodi medresorsko usklajevanje za izbor
projektov EPD ali programov na nivoju pristojne prednostne
naloge, ki je predmet sofinanciranja s strani posameznega
strukturnega sklada. Pri tem mora zagotavljati skladnost s
horizontalnimi prednostnimi nalogami EU, merljivost učinkov
in doseganje zastavljenih ciljev. Posredniško telo je notranja
organizacijska enota:
1. Ministrstva za gospodarstvo za Evropski sklad za
regionalni razvoj,
2. Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za
Evropski socialni sklad,
3. Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
za Usmerjevalni oddelek Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada in Finančni instrument za
usmerjanje ribištva.
(3) Nosilec proračunske postavke je neposredni
uporabnik državnega proračuna, ki ima v posebnem delu
proračuna zagotovljena sredstva strukturne politike. Deluje
v skladu z navodili organa upravljanja, plačilnega organa,
posredniškega telesa ter v skladu s sklenjenimi sporazumi
in drugimi akti.
(4) Končni upravičenec je neposredni ali posredni
proračunski uporabnik v skladu s predpisom ministra, pristojnega za finance, ki odobri državno pomoč ali izvede
projekt. Končni upravičenec je dolžan spoštovati navodila
organa upravljanja, plačilnega organa, posredniškega telesa in nosilca proračunske postavke ter sklenjene sporazume
in druge akte.
(5) Končni prejemnik je prejemnik sredstev strukturne
politike.
(6) Plačilni organ je notranja organizacijska enota
Ministrstva za finance. Odgovoren je predvsem za izvrševanje povračil iz naslova sredstev EU strukturnih skladov v
proračun.
(7) Neodvisni organ za finančni nadzor je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna (v nadaljnjem besedilu:
organ za finančni nadzor), ki je organ v sestavi Ministrstva
za finance in opravlja naloge neodvisnega nadzora vseh
skladov EU.
(8) Nosilec horizontalne prednostne naloge je ministrstvo, ki pokriva posamezno vsebino horizontalne prednostne
naloge glede na EPD in sicer:
1. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo za trajnostni
razvoj;
2. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve za
enake možnosti;
3. Ministrstvo za informacijsko družbo za informacijsko
družbo.
(9) Nadzorni odbor EPD je telo, ki opravlja naloge, opredeljene v 35. členu Uredbe Sveta (ES) 1260/1999 o splošnih
določbah glede Strukturnih skladov (UL L, št. 161/99 z dne
21. junija 1999, vključno z vsemi spremembami, nadaljnjem
besedilu: Uredba 1260/1999).
(10) Programski svet je medresorski odbor na ravni
prednostne naloge EPD, ki ga ustanovi posredniško telo.
III. PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI UDELEŽENCEV,
VKLJUČENIH V IZVAJANJE EPD
4. člen
(pristojnosti in odgovornosti organa upravljanja)
(1) Organ upravljanja v postopkih načrtovanja in porabe
sredstev skrbi za učinkovitost in pravilnost izvajanja EPD in
usmerja ter koordinira posredniška telesa in nosilce hori-
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zontalnih prednostnih nalog pri izvajanju EPD. Poleg nalog,
ki so določene z Uredbo 1260/1999, EPD in PD, je organ
upravljanja v postopkih načrtovanja in porabe sredstev odgovoren zlasti za:
1. pripravo in posredovanje načrta za razdelitev sredstev strukturne politike Ministrstvu za finance za celotni EPD
in sicer za celotno obdobje izvajanja EPD po letih, po nosilcih
proračunskih postavk, po glavnih programih in proračunskih
postavkah oziroma na način kot ga določi Ministrstvo za
finance;
2. uskladitev in posredovanje predloga za odprtje projekta EP Ministrstvu za finance ter odobritev izvrševanja
projekta EPD v sistemu MFERAC Ministrstvu za finance in
nosilcu proračunske postavke skladno s pravilnikom, ki ureja
postopke za izvrševanje proračuna, in določbami te uredbe;
3. preverjanje in zagotavljanje vseh potrebnih podatkov
(kazalnikov) pred posredovanjem predloga oziroma odobritve iz prejšnje točke Ministrstvu za finance;
4. zagotavljanje skladnosti predloga izvedbene strukture ukrepa z EPD, PD, horizontalnimi prednostnimi nalogami
in proračunom;
5. izdajo in posredovanje potrdila »Potrdilo o izpolnjevanju vseh pogojev za izvajanje ukrepa« (v nadaljnjem
besedilu: potrdilo) in predloga izvedbene strukture ukrepa
plačilnemu organu in posredniškemu telesu;
6. pripravo usklajenega predloga za prerazporeditev
pravic porabe skupaj s predlogom spremembe projekta EP
in projekta EPD v NRP v skladu z veljavno zakonodajo;
7. vzpostavitev in vzdrževanje sistema ISARR-SP za
zbiranje finančnih, statističnih in drugih informacij;
8. izdajo navodila za vnos podatkov v ISARR-SP in navodila za poročanje. Navodila morajo biti v delu, ki se nanaša na prenos podatkov iz MFERAC v ISARR-SP, usklajena
z Ministrstvom za finance, ter v delu, ki se nanaša na vnos
podatkov za 2. prednostno nalogo EPD, z Ministrstvom za
delo, družino in socialne zadeve;
9. izdajo akcijskega načrta obveščanja javnosti o izvajanju EPD;
10. napoved letnih prihodkov za sredstva strukturnih
skladov EU plačilnemu organu za tekoče in naslednje leto
oziroma na način, ki ga določi plačilni organ;
11. vodenje evidence in trimesečno poročanje Vladi Republike Slovenije o izpolnjevanju finančnega načrta EPD;
12. zadržanje izvrševanja projektov iz sredstev strukturne politike na podlagi obvestila plačilnega organa o zavrnitvi
zahtevka za povračilo, dokler nosilec proračunske postavke
ne izvede preknjižbe porabe;
13. izdajo navodil za zagotavljanje revizijske sledi in
načina hranjenja dokumentacije;
14. posredovanje poročil o nepravilnostih in ukrepih za
njihovo odpravo, vključno s poročili posredniških teles in plačilnega organa, neodvisnemu organu za finančni nadzor;
15. izdajo navodila za izvajanje tehnične pomoči in
odobritev projektov tehnične pomoči ter druga navodila, povezana z izvajanjem tehnične pomoči;
16. izdajo navodila organa upravljanja za sistem upravljanja in nadzora.
5. člen
(pristojnosti in odgovornosti posredniškega telesa)
(1) Posredniško telo v postopkih načrtovanja in porabe
sredstev opravlja naloge, določene z Uredbo 1260/1999,
Uredbo Komisije (ES) št. 438/2001 o določitvi podrobnih
pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede
sistemov upravljanja in nadzora pomoči, dodeljene v okviru
Strukturnih skladov (UL L, št. 63/01 z dne 3. marca 2001,
vključno z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu:
Uredba 438/2001), EPD, to uredbo in navodili organa upravljanja.
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(2) Posredniško telo opravlja v postopkih načrtovanja in
porabe sredstev zlasti naslednje naloge:
1. zagotavljanje skladnosti horizontalnih prednostnih
nalog ustreznih nosilcev s politikami EU za pristojno prednostno nalogo;
2. poročanje organu upravljanja o vsebinah, ki imajo
vpliv na zagotavljanje pravočasnega zaznavanja odstopanj
od načrtovanih ukrepov in instrumentov, ki so lahko podlaga
za kakršnekoli korektivne ukrepe pri izvajanju ukrepov pristojne prednostne naloge;
3. priprave in posredovanje poročil o sistemu upravljanja in kontrole ter redno poročanje organu upravljanja o
kakršnikoli spremembi sistema v skladu z navodili organa
upravljanja;
4. sodelovanje z organom upravljanja ter plačilnim
organom in izmenjava informacij na nivoju pristojne prednostne naloge, ki so povezane z napovedmi plačil, zahtevki
za povračila, izvrševanjem pravila »n+2«;
5. poročanje organu upravljanja in plačilnemu organu
o realizaciji izvajanja ukrepov pristojne prednostne naloge v
skladu s postopki in roki, ki so določeni za poročanje v navodilih organa upravljanja;
6. izdaje navodil za poročanje nosilca proračunske
postavke in končnega upravičenca za zbiranje informacij o
izvajanju ukrepa;
7. priprave in posredovanje informacij o potrebnih spremembah in dopolnitvah PD organu upravljanja;
8. koordiniranje, priprava in posredovanje dela letnega
poročila o izvajanju organu upravljanja za pristojno prednostno nalogo;
9. izvajanje nalog informiranja in obveščanja javnosti na
podlagi akcijskega načrta komuniciranja z javnostmi in letno
poročanje o izvedenih aktivnostih;
10. zagotavljanje revizijske sledi, vključno s hrambo
ustrezne dokumentacije v skladu z navodili organa upravljanja;
11. priprave in posredovanje poročil o nepravilnostih in
ukrepih za njihovo odpravo organu upravljanja v skladu z
navodili neodvisnega organa za finančni nadzor.
(3) Posredniško telo je v postopkih načrtovanja in porabe sredstev odgovorno tudi za:
1. pripravo in posredovanje predloga načrta za razdelitev sredstev strukturne politike organu upravljanja za pristojno prednostno nalogo EPD za celotno obdobje izvajanja
EPD po letih, po nosilcih proračunskih postavk, po glavnih
programih in proračunskih postavkah oziroma na način, kot
ga določi Ministrstvo za finance ali organ upravljanja;
2. ustanovitev in usmerjanje programskega sveta;
3. pripravo predloga o izvedbeni strukturi ukrepa pristojne prednostne naloge;
4. posredovanje potrjenega predloga o izvedbeni strukturi ukrepa s strani programskega sveta organu upravljanja;
5. podpis sporazuma o izvedbeni strukturi ukrepa z
nosilcem proračunske postavke;
6. koordiniranje, pripravo in posredovanje gradiv programskemu svetu, ki sprejema odločitve za izvajanje pristojne prednostne naloge;
7. pripravo in posredovanje predloga za odprtje EP
organu upravljanja;
8. pripravo in posredovanje usklajenega predloga za
prerazporeditev pravic porabe ter predloga za spremembo
projekta EP in projekta EPD z nosilcem proračunske postavke organu upravljanja;
9. napoved letnih prihodkov za sredstva strukturnih
skladov EU organu upravljanja za tekoče in naslednje leto
oziroma na način, ki ga določi organ upravljanja, upoštevajoč
zahteve plačilnega organa;
10. preverjanje skladnosti, točnosti, pravilnosti in ažurnosti fizičnih in finančnih kazalnikov in podatkov v sistemu
ISARR-SP za pristojno prednostno nalogo ter ukrepe prednostne naloge;
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11. pripravo in izvajanje ISARR-SP kompatibilnega ESF
modula v podporo 2. prednostni nalogi ''Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje'' ter ukrepov znotraj te prednostne
naloge v skladu z zahtevami poročanja Evropski komisiji;
12. izdajanje navodil za izvajanje kontrolne funkcije
skladno z navodili organa upravljanja nosilcu proračunske
postavke in končnemu upravičencu;
13. izdajanje navodil in smernic nosilcu proračunske
postavke in končnemu upravičencu za usmerjanje izvajanja
ukrepa ali instrumenta in urejanje medsebojnih pogodbenih
odnosov.
6. člen
(pristojnosti in odgovornosti nosilca proračunske postavke)
(1) Nosilec proračunske postavke je v postopkih načrtovanja in porabe sredstev odgovoren za izvajanje ukrepov
ali aktivnosti ukrepa prednostne naloge ter v skladu z določili te uredbe in navodili usmerja končne upravičence za
pravilno izvrševanje nalog. Nosilec proračunske postavke
je v postopkih načrtovanja in porabe sredstev odgovoren
predvsem za:
1. posredovanje načrta za razdelitev sredstev strukturne politike posredniškemu telesu za pristojen ukrep ali
instrument za celotno obdobje izvajanja po letih, po glavnih
programih in proračunskih postavkah oziroma na način kot
ga določi Ministrstvo za finance, organ upravljanja ali posredniško telo;
2. pripravo in posredovanje gradiva in informacij za izvajanje ukrepa, ki se obravnavajo na programskem svetu,
posredniškemu telesu;
3. pripravo in posredovanje predloga za odprtje projekta EPD oziroma informacije o odprtju projekta EPD organu
upravljanja in posredniškemu telesu v skladu z njegovimi
navodili;
4. pripravo in posredovanje usklajenega predloga za
prerazporeditev pravic porabe in predloga sprememb projekta EPD posredniškemu telesu;
5. zagotavljanje pravilnosti podatkov v sistemu
MFERAC na nivoju EP in projekta EPD;
6. pripravo in posredovanje predloga sprememb ali dopolnitev PD posredniškemu telesu;
7. zagotavljanje podatkov v skladu z navodili organa
upravljanja, ki so potrebni za spremljanje in poročanje v
okviru sistema ISARR-SP na ravni projekta EPD;
8. izvajanje ESF modula;
9. poročanje posredniškemu telesu o realizaciji izvajanja ukrepa in instrumenta;
10. poročanje posredniškemu telesu o izvajanju nalog
na področju informiranja in obveščanja javnosti v skladu z
akcijskim načrtom obveščanja javnosti;
11. opravljanje kontrol v skladu z navodili organa upravljanja in posredniškega telesa;
12. pripravo in predložitev zahtevka za povračilo in
spremne dokumentacije plačilnemu organu ter posredovanje
kopije posredniškemu telesu ter organu upravljanja;
13. zagotovitev preknjižbe nenamenske porabe s postavk sredstev strukturne politike na nenamenske postavke
skladno z računovodskimi pravili;
14. pripravo in posredovanje potrebnih informacij posredniškemu telesu za pripravo poročila o sistemu finančnega upravljanja in kontrole in redno poročanje posredniškemu
telesu;
15. pripravo in posredovanje poročila o nepravilnostih in
ukrepih za njihovo odpravo posredniškemu telesu v skladu z
navodili neodvisnega organa za finančni nadzor;
16. zagotovitev ustrezne in zadostne revizijske sledi in
ustreznega hranjenja dokumentov v skladu z navodili organa
upravljanja;
(2) Za izvajanje ukrepov v okviru 3. prednostne naloge
iz EPD se del pristojnosti nosilca proračunske postavke lahko
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s pogodbo prenese na končnega upravičenca, ki je organ v
sestavi pristojnega ministrstva.
7. člen
(pristojnosti in odgovornosti končnega upravičenca)
(1) Končni upravičenec, ki opravlja naloge skladno z navodili organa upravljanja, posredniškega telesa in sklenjenimi
sporazumi ter pogodbenimi odnosi, je v postopkih načrtovanja in porabe sredstev odgovoren predvsem za:
1. pripravo in izvedbo celotnega postopka izvajanja
instrumenta, programa ali projekta;
2. posredovanje informacij možnim prijaviteljem;
3. podpisovanje pogodb s končnim prejemnikom in nadziranje njihovega izvajanja;
4. poročanje nosilcu proračunske postavke v skladu s
pogodbenimi odnosi;
5. zagotavljanje podatkov v skladu z navodili organa
upravljanja, ki so potrebni za spremljanje in poročanje v
okviru sistema ISARR-SP;
6. izvajanje ESF modula;
7. izvajanje kontrole prejetih zahtevkov za plačilo;
8. pripravo in posredovanje zahtevka za izplačilo na
podlagi prejetih zahtevkov za plačilo nosilcu proračunske
postavke, vključno z izračunanimi upravičenimi stroški v
skladu s pogodbenimi odnosi;
9. posredovanje napovedi izplačil sredstev strukturne
politike na ravni projekta ali programa v skladu s pogodbenimi odnosi;
10. posredovanje relevantnih podatkov o nepravilnostih in ukrepih za njihovo odpravo v skladu s pogodbenimi
odnosi;
11. zagotavljanje postopkov za vzdrževanje revizijske
sledi v skladu z navodili organa upravljanja, posredniškega
telesa in pogodbenimi odnosi;
12. neposredno poročanje plačilnemu organu (kopija
posredniškemu telesu in organu upravljanja) v primeru naloga za izterjavo;
13. pripravo in posredovanje potrebnih informacij nosilcu proračunske postavke za pripravo poročila o sistemu
finančnega upravljanja in kontrole ter redno poročanje o
spremembah sistema.
8. člen
(pristojnosti in odgovornosti plačilnega organa)
(1) Plačilni organ v skladu z 9.o členom Uredbe
1260/1999, v postopkih načrtovanja in porabe sredstev
opravlja naloge, ki jih določa 32. člen navedene uredbe. V ta
namen je plačilni organ odgovoren predvsem za:
1. prejemanje plačil iz naslova sredstev strukturnih skladov EU s strani Evropske komisije in vodenje obrestnega
računa za posamezni strukturni sklad ter evidence o vseh
transakcijah;
2. izvrševanje povračil iz naslova sredstev strukturnih
skladov EU v državni proračun, na podlagi posameznega
‘zahtevka za povračilo’. Plačilni organ predpiše obrazec za
zahtevek za povračilo in izda navodila za pripravo zahtevka
za povračilo;
3. izvajanje ustreznih kontrol v skladu z 9. členom Uredbe 438/2001, s katerimi predvsem preverja, da:
– so organ upravljanja, posredniško telo in nosilci proračunskih postavk izpolnili zahteve iz Uredbe 1260/1999,
– predloženi zahtevki za povračilo prikazujejo program
ali projekt, ki je bil ustrezno izbran, in vključuje samo upravičene stroške, ki so podprti s plačanimi računi ali računovodsko dokumentacijo enake dokazne moči, navedenimi v izjavi
o opravljeni kontroli 4. člena Uredbe 438/2001,
– so ustrezni finančni podatki v sistemu spremljanja
popolni in pravilni,
– ni bilo nikakršnih splošnih ovir za izvršitev povračila iz
naslova strukturnih skladov;
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4. pridobivanje in pregledovanje vseh zapisov in dokumentov v zvezi z operacijami, ki se financirajo iz strukturnih
skladov, kot tudi za preverjanje na kraju samem na vseh
nivojih;
5. vodenje evidence in obveščanje nosilca proračunske
postavke, posredniškega telesa in organa upravljanja o prejetih, odobrenih in zavrnjenih zahtevkih za povračilo;
6. vodenje evidence o zahtevanih in izvršenih vračilih in
pripravljanje letne izjave o zahtevanih vračilih, ki jo predloži
neodvisnemu organu za finančni nadzor;
7. sestavo in predložitev potrjene vmesne ali končne
izjave o izdatkih iz naslova sredstev strukturnih skladov
EU ter zahtevkov za plačilo sredstev strukturnih skladov
EU Evropski komisiji, ki temelji na usklajenih evidencah
v MFERAC in ISARR-SP, skladno z določbami 9. člena
Uredbe 438/2001;
8. sestavo in predložitev napovedi zahtevkov za plačilo
sredstev strukturnih skladov EU za tekoče in naslednje leto,
ki temelji na usklajenih evidencah v MFERAC in ISARR-SP,
kakor določa 7. odstavek 32. člena Uredbe 1260/1999;
9. izdajo navodil organu upravljanja in posredniškemu
telesu za posredovanje podatkov plačilnemu organu, ki se
nanašajo na pripravo napovedi zahtevkov za plačilo iz EU
strukturnih skladov;
10. pripravo in posredovanje organu upravljanja poročil
o nepravilnostih in ukrepih za njihovo odpravo v skladu z navodili neodvisnega organa za finančni nadzor;
11. zagotavljanje izvrševanja povračil iz naslova
sredstev strukturnih skladov EU, skladno z razpoložljivimi
sredstvi, do konca tekočega proračunskega leta na podlagi
zahtevkov za povračilo.
9. člen
(pristojnosti in odgovornosti neodvisnega organa za
finančni nadzor)
(1) Organ za finančni nadzor deluje neodvisno od
organa upravljanja, plačilnega organa, posredniških teles ali
katerekoli druge izvajalske funkcije.
(2) Znotraj organa za finančni nadzor je izvajanje neodvisnega finančnega nadzora ločeno od izvajanja usklajevanja
notranjega nadzora javnih financ in poročanja o nepravilnostih.
(3) Organ za finančni nadzor opravlja revizije v skladu z
nacionalno zakonodajo in mednarodno sprejetimi revizijskimi
standardi.
(4) Na področju neodvisnega finančnega nadzora strukturnih skladov opravlja organ za finančni nadzor predvsem
naslednje naloge:
1. opravlja vzorčne preglede najmanj petih odstotkov izdatkov strukturnih skladov v Republiki Sloveniji in sistemske
revizije vseh udeležencev v procesu izvajanja strukturnih
skladov,
2. izdaja izjave in poročila ob zaključku pomoči,
3. sporoča informacije o svojih ugotovitvah glede sistema poslovodenja in notranjega nadzora vseh udeležencev
v procesu izvajanja strukturnih skladov organu upravljanja,
plačilnemu organu in revidiranim udeležencem,
4. izdaja navodila za pripravo in posredovanje poročila
o ugotovljenih nepravilnostih.
(5) Organ za finančni nadzor ima dostop do vseh
informacij, osebja in prostorov, ki so potrebni za izvajanje
njegovih nalog in mu jih zagotavljajo organ upravljanja, plačilni organ, posredniška telesa, nosilci proračunskih postavk,
končni upravičenci in prejemniki sredstev.
(6) Organ za finančni nadzor obvešča organ upravljanja
o vseh nepravilnostih, ugotovljenih ob sistemskih in vzorčnih
pregledih.
(7) Vsako leto do 20. junija pripravi organ za finančni
nadzor poročilo o izvajanju nalog iz 1. točke četrtega odstavka tega člena in ga pošlje v dveh izvodih organu upravljanja,
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od katerih je en izvod namenjen Evropski komisiji, drug izvod
pa v vednost plačilnemu organu.
(8) Organ za finančni nadzor sodeluje z notranjimi revizijskimi službami neposrednih uporabnikov proračuna, ki sodelujejo pri izvajanju strukturnih skladov. Notranje revizijske
službe upoštevajo predloge organa za finančni nadzor pri
načrtovanju revizij in ga sproti obveščajo o vseh revizijah v
zvezi z uporabo finančnih sredstev iz strukturnih skladov.
IV. IZVEDBENA STRUKTURA UKREPA
10. člen
(predlog izvedbene strukture ukrepa)
(1) Predlog izvedbene strukture ukrepa, ki ga pripravi
posredniško telo v skladu z navodili organa upravljanja in
ga po potrditvi pristojnega programskega sveta posreduje
organu upravljanja, sestavljata najmanj:
1. vsebinski načrt za izvedbo, ki mora za potrebe postopkov načrtovanja in porabe sredstev vsebovati:
– naziv ukrepa EPD in strukturnega sklada, iz katerega
se bo ukrep financiral,
– kratek opis ukrepa in navedbo ciljev (strateški/splošni,
specifični),
– posredniško telo in odgovorne osebe,
– nosilca proračunske postavke in odgovorne osebe,
– končnega upravičenca in odgovorne osebe razen v
primeru 17. člena te uredbe, ko se navedejo nosilci proračunskih postavk,
– kratek opis instrumenta,
– opredelitev kriterijev upravičenosti,
– upravičene stroške in višino sofinanciranja,
– kazalnike spremljanja,
– merila in kriterije za izbiro končnih prejemnikov razen
v primeru 17. člena te uredbe, ko se navedejo merila za izbiro
končnih upravičencev,
– postopek in kratek opis postopka izbora in potrjevanja
projektov,
– kratek opis izvajanja horizontalnih prednostnih nalog
(enake možnosti, informacijska družba, trajnostni razvoj);
2. finančni načrt za izvedbo, ki mora vsebovati najmanj:
– finančno tabelo EP,
– naziv in šifro EP,
– proračunske vrstice, v katerih so predvidene pravice
porabe sredstev strukturne politike za ukrep,
– razmerja med namenskimi sredstvi EU za strukturno
politiko in namenskimi sredstvi slovenske udeležbe za strukturno politiko v skladu z EPD,
– sredstva odobrenih pravic za prevzem obveznosti po
EPD in predvidena dinamika porabe za celotni EP (od leta
2004 do leta 2008),
– finančno tabelo za posamezni instrument,
– naziv EP, iz katerega izhaja instrument,
– vire financiranja: proračunski viri (po proračunskih vrsticah in letih do vključno leta 2008) in ostali viri (ločeno po virih in letih do vključno leta 2008) za posamezni instrument,
– trajanje (začetek in konec) posameznega instrumenta.
(2) Organ upravljanja preveri in zagotovi skladnost
predloga izvedbene strukture ukrepa z EPD, s programskim dopolnilom, horizontalnimi prednostnimi nalogami in
proračunom ter izda potrdilo o izpolnjevanju vseh pogojev
za izvajanje ukrepa, ki ga posreduje plačilnemu organu in
posredniškemu telesu.
(3) Potrdilo organa upravljanja o izpolnjevanju vseh
pogojev za izvajanje ukrepa predstavlja skupaj s predlogom
izvedbene strukture ukrepa pristojne prednostne naloge za
posredniško telo, nosilca proračunske postavke in končnega
upravičenca v primeru, ko je nosilec proračunske postavke
hkrati končni upravičenec, medsebojni sporazum o izvedbeni
strukturi ukrepa (v nadaljnjem besedilu: sporazum o ISU).
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(4) V primeru sprememb sporazuma o ISU oziroma
sprememb proračuna mora organ upravljanja v sodelovanju
z udeleženci, vključenimi v izvajanje EPD, zagotoviti usklajenost med proračunom in sporazumom o ISU.
11. člen
(pogodbeni odnosi na podlagi sporazuma o ISU)
(1) Medsebojne odnose, ki niso urejeni v tej uredbi in
drugih predpisih, udeleženci v postopku izvrševanja sporazuma o ISU urejajo s sporazumi in pogodbami.
(2) Če sporazum o ISU ne pokriva medsebojnega pogodbenega odnosa med nosilcem proračunske postavke in
končnim upravičencem, mora nosilec proračunske postavke
skleniti s končnim upravičencem v skladu s sporazumom o
ISU za izvajanje ukrepa:
1. Sporazum o sofinanciranju in izvajanju v primeru, ko je
končni upravičenec neposredni proračunski uporabnik, ali
2. Pogodbo o sofinanciranju in izvajanju v primeru, ko
končni upravičenec ni neposredni proračunski uporabnik.
(3) Udeleženci, vključeni v izvajanje EPD, lahko za
izvajanje nalog sklenejo pogodbo z agentom, pri čemer je
udeleženec v celoti odgovoren za izvedbo naloge.
V. IZBOR IN POTRJEVANJE PROJEKTOV
12. člen
(javni razpis za izbiro projektov)
(1) Za javni razpis za izbiro projektov se smiselno
uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja postopke izvrševanja
proračuna, kolikor ta uredba ne določa drugače.
(2) Javni razpis za izbiro projektov za dodelitev sredstev
strukturne politike mora biti objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in mora vsebovati:
1. ime oziroma naziv in sedež končnega upravičenca, ki
izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev;
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
3. predmet javnega razpisa (aktivnosti ali nameni);
4. pogoje za kandidiranje na javnem razpisu;
5. merila za izbor končnih prejemnikov, ki izpolnjujejo
pogoje iz prejšnje alinee:
6. višino sredstev, ki so na razpolago za javni razpis, in
obdobje financiranja;
7. najnižjo in najvišjo višino sredstev, ki so na razpolago za
posamezen predmet javnega razpisa in delež sofinanciranja;
8. roke, do katerih morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev oziroma način obveščanja o rokih v primeru
zaporednega dodeljevanja sredstev;
9. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma
način obveščanja o datumih naslednjih odpiranj v primeru
zaporednega dodeljevanja sredstev;
10. rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu
javnega razpisa;
11. kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirane
osebe dvignejo razpisno dokumentacijo.
(3) Končni upravičenec lahko v javnem razpisu poleg
podatkov iz prejšnjega odstavka objavi tudi druge podatke,
če so potrebni glede na vrsto predmeta javnega razpisa.
(4) Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so:
1. navodila, ki vsebujejo zlasti:
– podrobnejšo opredelitev pogojev za kandidiranje na
javnem razpisu,
– opis oziroma vrsta upravičenih stroškov in delež sofinanciranja za posamezne upravičene stroške,
– navedbo potrebnih dokumentov ali dokazil, ki jih morajo kandidati predložiti kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev
za pridobitev sredstev,
– navedbo meril in točk, ki jih posamezno merilo prispeva v skupno vsoto točk, potrebnih za izbor končnih prejemnikov,
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– navedbo postopka za izbor končnih prejemnikov z navedbo upravnih aktov, izdanih v tem postopku;
2. vzorec vloge;
3. obrazec načrta financiranja projekta;
4. vzorec pogodbe o sofinanciranju.
(5) Obvezne sestavine pogodbe o sofinanciranju so:
1. naziv in naslov končnega upravičenca;
2. naziv, naslov in račun končnega prejemnika sredstev;
3. terminski plan izvedbe projekta;
4. rok dokončanja projekta;
5. namen, za katerega so sredstva dodeljena;
6. višina dodeljenih sredstev in navedba deleža sofinanciranja;
7. povezava s proračunom in s proračunskimi postavkami, iz katerih se financira;
8. dinamika izplačil pogodbenega zneska (terminski plan
porabe sredstev, vključno z rokom zadnjega izstavljenega računa oziroma plačila);
9. način nadzora nad namensko porabo sredstev, ki
vključuje tudi pregled na kraju samem;
10. spisek dokazil, ki jih mora predložiti prejemnik za
porabo vsake posamezne vrste subvencije, posojila in drugih
oblik dodeljenih oziroma porabljenih sredstev;
11. poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v
fazi izvajanja projekta ali programa oziroma najmanj zaključno
poročilo;
12. dolžnost končnega upravičenca, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih
sredstev;
13. določilo, da mora končni prejemnik ob nenamenski
porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi;
14. določilo, da mora končni prejemnik obrazložiti in
utemeljiti finančno, vsebinsko oziroma časovno spremembo
projekta, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje
porabe sredstev in mora povrniti že prejeta sredstva;
15. način hrambe dokumentacije;
16. drugo, kar sledi iz predpisov in usmeritev nosilcev
proračunskih postavk glede obvezne vsebine pogodb;
17. povezava s pravnim redom Evropske unije.
13. člen
(izbor predlogov projektov in potrditev projektov)
(1) Končni upravičenec pripravi osnutek javnega razpisa
in razpisne dokumentacije in pred objavo javnega razpisa
pridobi soglasje nosilca proračunske postavke. Nosilec proračunske postavke o dodeljenem soglasju obvesti posredniško
telo ter mu pošlje osnutek javnega razpisa in razpisno dokumentacijo v potrditev.
(2) Končni upravičenec imenuje komisijo za odpiranje in
ocenitev prispelih vlog. Sestava komisije mora zagotavljati objektivno in strokovno ocenjevanje, pri čemer je nujno potrebno
izključiti konflikt interesov.
(3) Komisija v imenu končnega upravičenca je v izboru
predlogov projektov zadolžena predvsem za:
1. odpiranje prispelih vlog;
2. ugotavljanje popolnosti prispelih vlog in obveščanje
končnega upravičenca o nepopolnih vlogah, ki se izključijo iz
nadaljnjega postopka;
3. pripravo pozivov za dopolnitve;
4. preverjanje izpolnjevanja vstopnih pogojev popolnih
vlog in obveščanje o nepopolnih vlogah, ki se izključijo iz nadaljnjega postopka;
5. ocenjevanje vlog, ki so popolne in izpolnjujejo vse
vstopne pogoje razpisa po merilih in kriterijih iz javnega razpisa in navodil razpisne dokumentacije;
6. razvrstitev projektov glede na oceno strokovne ocenjevalne komisije s predlogom razdelitve sredstev.
(4) Postopek izbora projektov podrobneje določa pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije.
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(5) Končni upravičenec pripravi predlog liste izbranih projektov s finančnimi podatki o posamičnih projektih in ga posreduje preko nosilca proračunske postavke posredniškemu
telesu, ta pa programskemu svetu, ki se glede izbora opredeli
in izda skupni sklep o potrditvi projektov.
(6) Na podlagi izdanega sklepa iz prejšnjega odstavka
pripravi nosilec proračunske postavke predlog za odprtje
projektov EPD, ki izhaja iz EP, in ga posreduje Ministrstvu za
finance ter obvesti organ upravljanja z namenom odobritve
izvrševanja projekta.
(7) Na podlagi izdanega sklepa končni upravičenec
pripravi in posreduje predlagatelju projekta obvestilo oziroma odločbo o izbiri projekta z odobreno višino sredstev sofinanciranja in z navedbo morebitnih dodatnih pogojev, ki jih
mora izpolniti predlagatelj projekta pred podpisom pogodbe.
Obvestilo oziroma odločba in izpolnjeni pogoji so podlaga
za sklenitev pogodbe o sofinanciranju. V skladu s pogodbo
o sofinanciranju, celotno dokumentacijo projekta, to uredbo
in ostalimi pravnimi akti končni prejemnik izvede projekt. Če
projekt ni izbran, končni upravičenec izda obvestilo oziroma
odločbo o zavrnitvi projekta.
14. člen
(izvedba programa)
Če je končni upravičenec posredni proračunski uporabnik, sklene z nosilcem proračunske postavke pogodbo o
sofinanciranju in izvajanju na podlagi potrjenega programa, ki
je vključen v sporazum o ISU.
15. člen
(potrditev programa)
(1) Končni upravičenec, ki je posredni proračunski
uporabnik, mora pripraviti podroben program, ki je vključen
v sporazum o ISU, smiselno po točkah, ki so opredeljene z
vsebino javnega razpisa. Končni upravičenec pridobi soglasje
nosilca proračunske postavke. Nosilec proračunske postavke
o dodeljenem soglasju obvesti posredniško telo in mu pošlje
osnutek podrobneje predstavljenega programa v potrditev. Posredniško telo vključi program v predlog izvedbene strukture
ukrepa in ga posreduje programskemu svetu, ki se glede programa opredeli.
(2) Na podlagi sporazuma o ISU nosilec proračunske postavke sklene pogodbo o sofinanciranju in izvajanju s končnim
upravičencem. V skladu s pogodbo o sofinanciranju in izvajanju, celotno dokumentacijo programa, to uredbo in ostalimi
pravnimi akti končni upravičenec izvede program.
16. člen
(izbor, potrjevanje in izvajanje projektov tehnične pomoči)
(1) Za izbiro, potrjevanje in izvajanje projektov tehnične
pomoči se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja javna
naročila, kolikor ta uredba ne določa drugače.
(2) V primeru izvajanja projektov tehnične pomoči so
končni upravičenci organ upravljanja in posredniška telesa.
(3) Končni upravičenec pripravi predlog projekta v skladu
z navodili organa upravljanja in ga posreduje organu upravljanja v potrditev.
(4) Organ upravljanja oceni in uskladi predlog s končnim upravičencem. Organ upravljanja izda sklep za potrditev
projekta končnemu upravičencu. O potrditvi obvesti plačilni
organ.
(5) Odobren projekt končni upravičenec izvede v skladu z
zakonodajo, ki ureja postopke oddaje javnih naročil, in navodili
organa upravljanja.
(6) Na podlagi izdanega sklepa pripravi nosilec proračunske postavke predlog za odprtje projekta EPD, ki izhaja
iz EP, in ga posreduje Ministrstvu za finance ter obvesti organ
upravljanja z namenom odobritve izvrševanja projekta.
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(7) Končni upravičenec na podlagi izdanega sklepa,
celotne dokumentacije projekta, določili te uredbe in ostalimi
pravnimi akti izvede projekt.
17. člen
(izbor in potrjevanje projektov javne infrastrukture)
(1) Javno povabilo se uporablja za izbiro projektov le v
okviru ukrepa 1.4. iz EPD.
(2) Za izbiro in potrjevanje projektov javne infrastrukture
se smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja postopke
izvrševanja proračuna, kolikor ta uredba ne določa drugače.
(3) Posredniško telo na podlagi sporazuma o ISU izda
javno povabilo ministrstvom, ki so nosilci proračunskih postavk
za predstavitev predlogov projektov, ki so vezani na investicije
javne infrastrukture.
(4) Nosilec proračunske postavke za postopek in izbiro
projektov javne infrastrukture, ki se predložijo v potrditev posredniškemu telesu, smiselno uporablja določbe pravilnika, ki
ureja postopke za izvrševanje proračuna, kolikor ta uredba ne
določa drugače.
(5) Projekt, ki ga želi predlagati neposredni in posredni
uporabnik proračuna, ki ni nosilec proračunske postavke,
mora biti najprej obravnavan pri pristojnem nosilcu proračunske postavke.
(6) Strokovna ocenjevalna skupina posredniškega telesa pregleda prejete predloge projektov in jih oceni v skladu s
pogoji, merili in kriteriji, ki so sestavni del povabila iz prvega
odstavka tega člena.
(7) Če so v prijavi projekta podatki manjkajoči oziroma
nejasni, ocenjevalna skupina posredniškega telesa zaprosi
ustreznega nosilca proračunske postavke za posredovanje
pojasnila oziroma manjkajoče dokumentacije, ki jo mora ta v
roku, ki ga določi ocenjevalna skupina, dopolniti.
(8) Strokovna ocenjevalna skupina posredniškega telesa posreduje listo izbranih projektov programskemu svetu v
potrditev. Programski svet izda skupni sklep za potrditev liste
projektov, ki predstavlja osnovo za sklenitev pogodbenih odnosov in s tem začetek izvedbe projektov.
(9) Na podlagi izdanega sklepa pripravi nosilec proračunske postavke predloge za odprtje projektov EPD, ki izhajajo
iz EP, in jih posreduje Ministrstvu za finance ter obvesti organ
upravljanja z namenom odobritve izvrševanja projekta.
(10) Na podlagi izdanega sklepa nosilec proračunske postavke sklene pogodbo oziroma sporazum v skladu z drugim
odstavkom 11. člena te uredbe. Končni upravičenec izvede
projekt v skladu s pogodbo oziroma sporazumom in celotno
dokumentacijo projekta.
(11) Če nosilec proračunske postavke za izbor končnih
upravičencev izvede javni razpis, na podlagi izdanega sklepa
pripravi in posreduje končnemu upravičencu sklep o izbiri projekta z odobreno višino sredstev sofinanciranja in z navedbo
morebitnih dodatnih pogojev, ki jih mora izpolniti končni upravičenec pred podpisom pogodbe. Če projekt ni izbran, nosilec
proračunske postavke izda sklep o zavrnitvi projekta.
VI. IZVRŠEVANJE PROJEKTOV
18. člen
(zahtevek za plačilo)
(1) V primeru, ko je končni upravičenec hkrati nosilec
proračunske postavke, pripravi zahtevek za plačilo končni prejemnik na podlagi predloženih dokazil o plačanih upravičenih
stroških, navedenih v pogodbi ali računovodski dokumentaciji
enake dokazne moči, in ga posreduje končnemu upravičencu.
Nosilec proračunske postavke izvrši plačilo.
(2) V primeru, ko končni upravičenec ni nosilec proračunske postavke, pripravi končni upravičenec zahtevek za izplačilo
iz proračuna na podlagi potrjenih dokazil končnega prejemnika
o upravičenih stroških v skladu s pogodbo med končnim upra-
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vičencem in končnim prejemnikom in ga posreduje nosilcu
proračunske postavke v skladu s pogodbo o sofinanciranju in
izvajanju. Nosilec proračunske postavke izvrši plačilo končnemu
upravičencu v breme sredstev strukturne politike, končni upravičenec pa takoj izvrši plačilo končnemu prejemniku.
(3) V primeru, ko je končni upravičenec hkrati končni prejemnik in ni nosilec proračunske postavke, posreduje zahtevek
za plačilo nosilcu proračunske postavke, ki izvrši plačilo.
(4) V primeru, ko je nosilec proračunske postavke končni
upravičenec in hkrati končni prejemnik, izvrši plačilo po pogodbi o izvedbi izvajalcu.
19. člen
(izplačilo iz proračuna)
(1) Nosilec proračunske postavke izvrši plačilo v breme
sredstev strukturne politike v skladu z določili letnega zakona
o izvrševanju proračuna in pravilnika, ki ureja postopke za izvrševanja proračuna.
(2) Plačila v breme namenskih sredstev EU za strukturno
politiko in namenskih sredstev slovenske udeležbe za strukturno politiko se izvršijo in evidentirajo v razmerju, ki ga določa
PD za pripadajoči ukrep.
(3) Plačila v breme namenskih sredstev EU za strukturno
politiko in namenskih sredstev slovenske udeležbe za strukturno politiko so možna le za upravičene stroške v skladu z
veljavnimi predpisi, shemo državnih pomoči in EPD. Če se naknadno ugotovi, da so bila že izplačana sredstva iz navedenih
postavk neupravičen odhodek, je potrebno izvršiti preknjižbo
porabe v skladu z 22. členom te uredbe.
20. člen
(zahtevek za povračilo)
(1) Koriščenje sredstev strukturnih skladov EU temelji na
načelu povračila upravičenih javnih izdatkov.
(2) Nosilec proračunske postavke mora v 30 dneh po
plačilu v breme sredstev strukturne politike oziroma v skladu
z navodili plačilnega organa pripraviti in predložiti zahtevek
za povračilo z dokazilom o opravljenih kontrolah in ostalo
zahtevano dokumentacijo plačilnemu organu. Hkrati mora o
tem obvestiti posredniško telo in organ upravljanja v skladu z
navodili posredniškega telesa ter organa upravljanja.
(3) Nosilec proračunske postavke lahko predloži zahtevek za povračilo plačilnemu organu najkasneje do 15. novembra tekočega proračunskega leta oziroma v roku, ki ga
predpiše minister za finance.
(4) Plačilni organ lahko zavrne zahtevek za povračilo, če
ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, in z ustrezno utemeljitvijo v
30 dneh obvesti nosilca proračunske postavke, posredniško
telo in organ upravljanja.
21. člen
(povračilo)
Plačilni organ izvrši povračilo iz naslova sredstev strukturnih skladov EU v proračun, pri čemer se znesek dejanskega
povračila izkazuje v tolarski protivrednosti odobrenega povračila v evrih, izračunanega na podlagi predpisanega tečaja s
strani Evropske komisije.
22. člen
(neupravičena poraba sredstev strukturne politike)
(1) V primeru neupravičene porabe sredstev strukturne
politike mora nosilec proračunske postavke v 10 dneh po
prejemu obvestila o zavrnjenem zahtevku za povračilo posredovati Ministrstvu za finance predlog za preknjižbo porabe
na postavke, ki niso vezane na sredstva strukturne politike.
Preknjižba porabe se lahko izvrši samo v okviru proračuna
tekočega leta.
(2) V primeru neizvršitve postopka iz prejšnjega odstavka lahko organ upravljanja zadrži finančno izvrševanje

Stran

3444 /

Št.

30 / 29. 3. 2004

Uradni list Republike Slovenije

projektov iz sredstev strukturne politike, dokler nosilec proračunske postavke ne izvede preknjižbe porabe v skladu s
prejšnjim odstavkom.

poročajo v skladu z navodili neodvisnega organa za finančni
nadzor, ki je zadolžen za poročanje o nepravilnostih Evropski
komisiji (OLAF).

23. člen
(zahtevek za spremembo pravic porabe)
(1) V primeru, da predvidene pravice porabe v proračunu
niso usklajene z izvedbeno strukturo ukrepa, posredniško telo v
sodelovanju z nosilcem proračunske postavke pripravi usklajen
predlog prerazporeditve pravic porabe in spremembo projekta
v NRP ter ga posreduje preko organa upravljanja Ministrstvu
za finance. Ministrstvo za finance posreduje usklajen predlog
sprememb pravic porabe v potrditev Vladi Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: vlada).
(2) Nosilec proračunske postavke lahko tekom izvajanja
projekta EPD pripravi predlog prerazporeditve sredstev strukturne politike, ki ga posreduje v soglasje posredniškemu telesu. Posredniško telo posreduje usklajen predlog preko organa
upravljanja Ministrstvu za finance. Ministrstvo za finance posreduje usklajen predlog sprememb pravic porabe v potrditev vladi.
Predlog prerazporeditve mora vsebovati tudi usklajen predlog
spremembe projekta EPD v NRP.
(3) Postopek predloga za povečanje pravic porabe na
postavkah sredstev strukturne politike je enak postopku prerazporeditve sredstev strukturne politike.
(4) Po pridobljenem soglasju mora nosilec proračunske
postavke potrjene spremembe uskladiti v pogodbenih razmerjih.

28. člen
(vpogled v MFERAC in ISARR-SP)
(1) Ministrstvo za finance omogoči v skladu s sporazumom
o ISU vpogled v MFERAC organu upravljanja, neodvisnemu
organu za finančni nadzor, posredniškim telesom in nosilcem
proračunskih postavk za opravljanje nalog, kot jih določa ta
uredba in navodila, ki izhajajo iz te uredbe.
(2) Organ upravljanja zagotovi skladno s sporazumom o
ISU vpogled in vnos v ISARR-SP udeležencem za opravljanje
nalog, kot jih določa ta uredba in navodila, ki izhajajo iz te
uredbe.
(3) Organ upravljanja zagotovi, da ISARR-SP izpolnjuje
zahteve plačilnega organa ter zagotavlja usklajenost podatkov
s podatki plačilnega organa, ki so podlaga za pripravo in predložitev zahtevka Evropski komisiji.
VII. KONČNA DOLOČBA
29. člen
(uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

24. člen
(pravice porabe sredstev strukturne politike)
(1) Nosilec proračunske postavke lahko razpiše sredstva
strukturne politike za celotno vrednost EP v okviru NRP, če so
zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za
tekoče leto.
(2) Nosilec proračunske postavke lahko sklene pogodbo
v breme postavk namenskih sredstev strukturne politike in
prevzame obveznosti za celotno vrednost pogodbe. Dinamika
projekta EPD v NRP mora biti usklajena z dinamiko obveznosti
v pogodbi.
25. člen
(kontrola pred izplačilom iz proračuna)
(1) Udeleženci, vključeni v izvajanje EPD, opravljajo kontrole v skladu s to uredbo in drugimi predpisi ter navodili organa
upravljanja in posredniškega telesa.
(2) Pred izplačilom sredstev strukturne politike iz proračuna morajo biti izvršene kontrole, ki omogočajo nemoteno
izvedbo in potrditev kontrole za pripravo zahtevka za povračilo
na podlagi 4. člena Uredbe 438/2001.
(3) Nosilec proračunske postavke lahko izplača sredstva
strukturnih skladov iz proračuna le ob potrdilu o opravljenih
kontrolah iz prejšnjega odstavka.
26. člen
(kontrola pred povračilom sredstev na podlagi zahtevka za
povračilo)
(1) Posredniško telo in organ upravljanja lahko opravljata
dodatne kontrole pred in po izplačilu sredstev strukturnih skladov iz proračuna.
(2) Pred posredovanjem zahtevka za povračilo plačilnemu
organu morajo biti izvršene vse kontrole na podlagi 4. člena
Uredbe 438/2001 v skladu z navodili organa upravljanja in posredniškega telesa.
(3) Pred povračilom sredstev strukturne politike na podlagi
zahtevka za povračilo izvede plačilni organ vse kontrole, ki so
v njegovi pristojnosti.
27. člen
(kontrole neodvisnega organa za finančni nadzor)
Udeleženci, vključeni v izvajanje EPD, preprečujejo, odkrivajo, odpravljajo in poročajo o nepravilnostih. O nepravilnostih
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Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99,
31/00 – popr. in 54/00 – ZKme) izdaja minister za promet

PRAVILNIK
o ugotavljanju skladnosti vozil*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja homologacijo vozil, katerih kategorije
niso predmet urejanja predpisov o ES-homologaciji vozil, posamično odobritev vseh kategorij vozil, posebne vrste uvoza
novih in rabljenih vozil ter izdajo potrdil o skladnosti za vse
kategorije vozil. Določa tudi zahteve, ki jih morajo izpolnjevati
tehnične službe in strokovne organizacije.

bami;

* Ta pravilnik delno povzema vsebino naslednjih direktiv ES:
– Direktive Sveta 70/156/EGS z vsemi njenimi spremem-

– Direktive Parlamenta in Sveta 2002/24/ES z vsemi njenimi
spremembami,
– Direktive Sveta 74/150/EGS z vsemi njenimi spremembami
in vsebino Direktive Parlamenta in Sveta 2003/37/ES.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Izvedeni postopki homologacije, posamične odobritve
vozila oziroma identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila
ter izdano potrdilo o skladnosti so pogoji za dajanje vozil v
promet, registracijo in uporabo glede na njihovo konstrukcijo
in delovanje, ki zagotavljajo, da v cestnem prometu in na delu
na kmetijskih površinah ter v gozdu sodelujejo samo vozila,
ki ne ogrožajo njihovih voznikov in sopotnikov ter drugih
udeležencev v prometu ali pri delu, ne poškodujejo cest in
čezmerno ne onesnažujejo okolja.
3. člen
Ta pravilnik ne velja za:
– vozila, namenjena delu na gradbiščih, v kamnolomih,
pristaniščih ali na letališčih;
– oklepna vozila za potrebe vojske in policije;
– premične stroje in naprave;
– vozila, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost
ne presega 6 km/h;
– posebna prevozna sredstva, ki jih upravljajo pešci;
– vozila, namenjena uporabi na tekmovališčih;
– vozila, namenjena predvsem za rekreacijske namene
zunaj javnih cest, s tremi simetrično nameščenimi kolesi, in
sicer z enim sprednjim kolesom in dvema zadnjima kolesoma;
– kolesa s pedali, opremljena s pomožnim električnim
motorjem z največjo trajno nazivno močjo 0,25 kW, katerega
moč se progresivno zmanjšuje in končno prekine, ko vozilo
doseže hitrost 25 km/h ali prej, če voznik preneha poganjati
pedala;
– vozila, ki se za največ 30 dni začasno uvozijo zaradi
udeležbe na tekmovanjih, sejmih ali drugih prireditvah v Republiki Sloveniji;
– strojno opremo, posebej konstruirano za uporabo v
gozdarstvu, kot je določena v standardu SIST ISO 6814;
– gozdarsko strojno opremo, vgrajeno na šasijo vozil
za zemeljska dela, kot je določena v standardu SIST ISO
6165;
– zamenljivo strojno opremo, ki je popolnoma dvignjena od tal, ko se vozilo, na katero je pritrjena, uporablja na
cesti.
4. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. »tehnična specifikacija« je dokument, ki predpisuje
tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota vozila, in postopke,
s katerimi je mogoče ugotoviti, ali so predpisane zahteve
izpolnjene;
2. »ugotavljanje skladnosti vozila« je homologacija ali
posamična odobritev vozila;
3. »homologacija« je postopek, v katerem homologacijski organ ugotovi, ali tip vozila izpolnjuje ustrezne tehnične
zahteve tega pravilnika in ustreznih tehničnih specifikacij, in
v primeru skladnosti podeli certifikat o homologaciji;
4. »večstopenjska homologacija« je postopek, v katerem homologacijski organ ugotovi, ali tip nedodelanega
oziroma dodelanega vozila izpolnjuje ustrezne zahteve
tega pravilnika, in v primeru skladnosti podeli certifikat o
homologaciji,
5. »posamična odobritev vozila« je postopek, v katerem
organ za posamično odobritev vozil ugotovi, ali pregledano
vozilo izpolnjuje ustrezne tehnične zahteve tega pravilnika in
ustreznih tehničnih specifikacij;
6. »potrdilo o skladnosti« je dokument, določen v Prilogi
VI tega pravilnika, ki ga v primeru homologacije izda proizvajalec, v primeru posamične odobritve vozila pa organ za
posamično odobritev vozil, in z njim potrdi, da vozilo, katerega skladnost je bila ugotovljena po tem pravilniku, izpolnjuje
predpisane zahteve in se lahko registrira ali da v uporabo
brez dodatnega ugotavljanja skladnosti;
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7. »vozilo« je vsako motorno oziroma priklopno vozilo,
ki spada v eno od kategorij, določenih v Prilogi I tega pravilnika;
8. »dokončano vozilo« je vsako vozilo, izdelano v enotnem postopku pri proizvajalcu do končne stopnje tako, da
izpolnjuje vse ustrezne zahteve tega pravilnika;
9. »osnovno vozilo« je vsako nedodelano vozilo, katerega identifikacijska številka se ohrani med zaporednimi
stopnjami večstopenjskega homologacijskega postopka;
10. »nedodelano vozilo« je vozilo, ki potrebuje dodelavo
v vsaj eni nadaljnji stopnji, da bi izpolnilo vse ustrezne zahteve tega pravilnika;
11. »dodelano vozilo« je vozilo na koncu večstopenjskega homologacijskega postopka, ki izpolnjuje vse ustrezne
zahteve tega pravilnika;
12. »tip vozila« označuje vozila določene kategorije, ki
se ne razlikujejo v bistvenih pogledih. Tip vozila lahko vsebuje variante in izvedenke;
13. »sistem« je kateri koli sistem v vozilu, kot na primer
zavore, oprema za uravnavanje emisije, notranja oprema itd.,
za katerega veljajo zahteve ustrezne tehnične specifikacije;
14. »sestavni del« je naprava, na primer svetilka, za
katero veljajo zahteve ustrezne tehnične specifikacije in ki
naj bi postala del vozila ter je lahko homologirana neodvisno
od vozila, kadar tehnična specifikacija to možnost izrecno
določa;
15. »samostojna tehnična enota« je naprava, na primer
naprava za preprečevanje podleta od zadaj, za katero veljajo
zahteve ustrezne tehnične specifikacije in ki naj bi postala
del vozila ter je lahko homologirana ločeno, toda samo v povezavi z določenimi tipi vozila, kadar tehnična specifikacija
to možnost izrecno določa;
16. »proizvajalec« je fizična ali pravna oseba, ki je organu za ugotavljanje skladnosti vozil odgovorna za vse vidike
postopka ugotavljanja skladnosti in za skladnost proizvodnje.
Proizvajalec ni nujno neposredno vključen v vse stopnje izdelave vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, ki je predmet postopka ugotavljanja skladnosti;
»pooblaščeni zastopnik proizvajalca« je fizična ali pravna oseba s sedežem v Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu:
EU), ki jo je proizvajalec pisno pooblastil, da ga zastopa pri
organu za ugotavljanje skladnosti vozil in deluje v njegovem
imenu na področju tega pravilnika;
kadar ta pravilnik govori o »proizvajalcu«, je treba to
razumeti kot proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika;
17. »homologacijski organ« je pristojni organ, odgovoren za vsa vprašanja, povezana s homologacijo vozil, njihovih sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot,
za izdajanje in razveljavitev certifikatov o homologaciji vozil,
za delovanje kot kontaktna točka v stikih s homologacijskimi
organi držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu:
države članice) in za preverjanje skladnosti proizvodnih postopkov proizvajalca;
18. »organ za posamično odobritev vozil« je pristojni
organ, odgovoren za vsa vprašanja, povezana s posamično
odobritvijo, identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozil;
19. »tehnična služba« je pravna ali fizična oseba, določena kot strokovni organ za izvajanje preskusov, kontrol ali
pregledov v imenu homologacijskega organa, če slednji teh
nalog ne opravlja sam;
20 »strokovna organizacija« je pravna ali fizična oseba,
določena kot strokovni organ za izvajanje pregledov v imenu
organa za posamično odobritev vozil, če slednji teh nalog ne
opravlja sam;
21. »opisni list« je dokument z vsebino, kot je podana v
Prilogi III tega pravilnika oziroma v ustrezni prilogi tehnične
specifikacije, ki predpisuje podatke, ki jih mora navesti vložnik vloge za homologacijo;
22. »opisna mapa« je celotna zbirka podatkov, risb,
fotografij itd., ki jih vložnik vloge za homologacijo predloži
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homologacijskemu organu ali tehnični službi skladno z opisnim listom;
23. »opisna dokumentacija« je opisna mapa z dodanimi
rezultati preskusov ali drugimi dokumenti, ki jih je homologacijski organ ali tehnična služba vložila v opisno mapo pri
opravljanju svojega dela;
24. »seznam opisne dokumentacije« je dokument, v
katerem je našteta vsebina opisne dokumentacije z ustrezno oštevilčenimi ali tako označenimi stranmi, da je mogoča
enoznačna identifikacija posameznih strani;
25. »uvoz« je pridobitev vozila iz druge države članice
in uvoz iz tretje države.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, ki niso opredeljeni v prejšnjem odstavku tega člena, imajo enak pomen kot
v predpisih o ES-homologaciji vozil.
5. člen
Priloge I do X, navedene v tem pravilniku, so njegov
sestavni del.
6. člen
Naloge homologacijskega organa in organa za posamično odobritev vozil v Republiki Sloveniji izvaja Ministrstvo
za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste.
II. HOMOLOGACIJA VOZIL
1. Splošna določba
7. člen
(1) Določbe tega poglavja veljajo za tiste kategorije
vozil, ki niso predmet urejanja predpisov o ES-homologaciji
vozil in so določene v točki 1 Priloge II tega pravilnika.
(2) Določbe tega poglavja veljajo za vozila za posebne
namene, kot so določena v točki 2 Priloge II tega pravilnika.
2. Vloga in postopek za podelitev homologacije
8. člen
(1) Proizvajalec mora predložiti vlogo za podelitev homologacije za vozilo homologacijskemu organu. Za vsak tip
je treba vložiti posebno vlogo.
(2) Vlogi za podelitev homologacije mora proizvajalec
priložiti opisno mapo s podatki, določenimi v Prilogi III tega
pravilnika. Poleg tega morajo biti homologacijskemu organu
na voljo opisne dokumentacije homologacije sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot vse do odločitve
o podelitvi ali zavrnitvi homologacije.
(3) Proizvajalec lahko vlogi na način, kot je določen v
Delu 1 Priloge II tega pravilnika, priloži tudi naslednje dokumente:
– certifikate o homologaciji sistema, samostojne tehnične enote ali sestavnega dela (X),
– poročila o preskusu sistema, samostojne tehnične enote ali sestavnega dela, ki jih je izdelala tehnična služba (A),
– poročila o preskusu sistema, samostojne tehnične
enote ali sestavnega dela, ki jih je izdelal proizvajalec (B),
– druge dokumente, ki dokazujejo izpolnjenost glavnih
zahtev za sistem, samostojno tehnično enoto ali sestavni
del (C).
(4) Če je vlogi priložen en ali več certifikatov o homologaciji sistema, samostojne tehnične enote ali sestavnega
dela, ki jih je podelil homologacijski organ iz druge države
članice, oziroma poročilo priglašene tehnične službe o preskusu, jih je homologacijski organ dolžan upoštevati in v tem
delu ne sme opravljati preverjanj v smislu tega pravilnika.
9. člen
(1) Pri večstopenjski homologaciji morajo podatki, priloženi vlogi za podelitev homologacije, vsebovati:
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– na prvi stopnji: tiste dele tehnične dokumentacije iz
8. člena tega pravilnika, potrebne za dokončano vozilo, ki so
pomembni za stopnjo izdelave osnovnega vozila,
– na drugi in naslednjih stopnjah: tiste dele tehnične
dokumentacije iz 8. člena tega pravilnika, ki so pomembni
za trenutno stopnjo dodelave, in kopijo certifikata o homologaciji nedodelanega vozila, izdanega za prejšnjo stopnjo
dodelave.
(2) Proizvajalec mora poleg tega podrobno opredeliti
vse morebitne spremembe ali dodatke na nedodelanem
vozilu.
10. člen
(1) Homologacijski organ podeli homologacijo vozila tipom vozil, ki so skladni s podatki v opisni mapi in ki skladno z
njihovo kategorijo izpolnjujejo tehnične zahteve vseh ustreznih tehničnih specifikacij, kot so določene v Prilogi II tega
pravilnika. Homologacijski organ izvede postopek podelitve
homologacije v skladu s Prilogo VII tega pravilnika.
(2) Homologacijski organ podeli večstopenjsko homologacijo vozila tipom osnovnih, nedodelanih ali dodelanih vozil,
ki so skladni s podatki v opisni mapi in ki izpolnjujejo tehnične
zahteve vseh ustreznih tehničnih specifikacij, kot so določene v Prilogi II tega pravilnika. Homologacijski organ izvede
postopek podelitve večstopenjske homologacije v skladu z
dodatkom k Prilogi VII tega pravilnika.
(3) Podeljene homologacije so veljavne in sta na njihovi
podlagi dovoljena registracija vozil oziroma njihovo dajanje
v promet ter začetek uporabe do izdaje novih, dopolnjenih
oziroma spremenjenih tehničnih specifikacij. V teh tehničnih
specifikacijah se opredeli rok veljavnosti homologacij, podeljenih na podlagi nadomeščenih tehničnih specifikacij.
11. člen
Ne glede na prejšnji člen tega pravilnika mora homologacijski organ zavrniti podelitev homologacije, če ugotovi,
da vozilo kljub izpolnjevanju vseh ustreznih tehničnih zahtev
predstavlja večje tveganje za varnost na cesti, za okolje ali
za varnost pri delu.
12. člen
(1) Homologacijski organ mora ob podelitvi homologacije izpolniti vse ustrezne dele certifikata o homologaciji za
vsak tip vozila, ki mu je podelil homologacijo. Poleg tega izpolni tudi ustrezne dele priloge, ki je del certifikata o homologaciji, z rezultati preskusov in izdela oziroma preveri seznam
opisne dokumentacije. Izpolnjen certifikat in njegove priloge
dostavi vložniku.
(2) Vzorec certifikata o homologaciji vozila je določen v
Prilogi IV tega pravilnika.
(3) Certifikat o homologaciji se oštevilči skladno s Prilogo V tega pravilnika.
(4) Vzorec priloge z rezultati preskusov iz prvega odstavka tega člena je določen v Prilogi VIII tega pravilnika.
3. Spremembe in dopolnitve podeljenih homologacij
13. člen
(1) Proizvajalec, ki je pridobil homologacijo v skladu z
določbami tega pravilnika, mora homologacijski organ obveščati o vseh spremembah podatkov, vključenih v opisno
dokumentacijo homologiranega tipa vozila.
(2) Homologacijski organ sme obravnavati in odločati
le o tistih zahtevah za spremembo ali dopolnitev homologacije, ki so povezane z njegovimi odločitvami pri prvotni
homologaciji.
14. člen
(1) Če se pri homologiranem tipu vozila spremenijo
podatki, navedeni v opisni dokumentaciji, homologacijski
organ izda popravljene strani te dokumentacije. Pri tem
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označi vsako popravljeno stran tako, da sta jasno razvidna
vrsta spremembe in datum ponovne izdaje. Homologacijski
organ se lahko namesto popravka odloči za izdajo čistopisa
spremenjene opisne dokumentacije s priloženim podrobnim
opisom spremembe. V obeh primerih je treba spremeniti in
dopolniti tudi seznam opisne dokumentacije (ki je priložen
certifikatu o homologaciji) tako, da so razvidni najnovejši
datumi popravljenih strani oziroma datum čistopisa opisne
dokumentacije.
(2) Sprememba oziroma dopolnitev se šteje za »razširitev« in homologacijski organ izda popravljen certifikat o
homologaciji, označen s številko razširitve, v katerem sta
jasno navedena razlog zanjo in datum popravljene izdaje,
v naslednjih primerih:
– če so potrebni dodatni pregledi ali
– če je spremenjen kateri koli podatek v certifikatu o
homologaciji, razen v prilogah, ali
– če so se po datumu, navedenem v certifikatu o
homologaciji, spremenile zahteve katere koli tehnične
specifikacije, veljavne na dan, od katerega je prepovedan
začetek uporabe vozila.
(3) Če homologacijski organ ugotovi, da so zaradi
spremembe opisne dokumentacije potrebni dodatni pregledi ali novi preskusi, mora o tem obvestiti proizvajalca,
dokumente iz tega člena pa sme izdati šele po uspešno
opravljenih pregledih oziroma preskusih.
4. Odstopi in alternativni postopki
15. člen
Homologacijski organ lahko na prošnjo proizvajalca
dovoli odstop od posameznih zahtev ustreznih tehničnih
specifikacij za:
– vozila, izdelana v majhnih serijah,
– vozila zaključka serije,
– vozila, sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote, izdelane po posebnih tehnologijah ali s posebnimi tehničnimi rešitvami.
16. člen
(1) Za vozila, izdelana v majhnih serijah, iz prve
alinee prejšnjega člena tega pravilnika velja, da število
vozil takega tipa, registriranih, danih v promet oziroma
vključenih v uporabo v istem koledarskem letu, ne sme
presegati števila enot, navedenega v Delu A Priloge X
tega pravilnika.
(2) Homologacijski organ lahko dovoli odstop od posameznih zahtev ustreznih tehničnih specifikacij, če je proizvajalec na drugačen način zagotovil, da imajo ta vozila
enako raven varnosti in varovanja okolja, kot to določajo
zahteve ene ali več tehničnih specifikacij.
17. člen
(1) Za vozila zaključka serije iz druge alinee 15. člena
tega pravilnika velja, da smejo biti na podlagi dovoljenja
homologacijskega organa dana v promet, registrirana oziroma vključena v uporabo nova vozila, skladna homologiranemu tipu vozila, čeprav homologacija v skladu s tretjim
odstavkom 10. člena tega pravilnika ni več veljavna.
(2) Prejšnji odstavek velja samo za vozila, ki:
– so bila na ozemlju EU in
– jih spremlja veljavno potrdilo o skladnosti, izdano,
ko je homologacija zadevnega tipa vozila še veljala, vendar pa niso bila registrirana ali dana v uporabo pred potekom veljavnosti zadevne homologacije.
(3) Homologacijski organ sme na zahtevo proizvajalca izdati dovoljenje za obdobje 24 mesecev za dokončana
vozila in za 30 mesecev za dodelana vozila po datumu
prenehanja veljavnosti homologacije. Proizvajalec mora
v svoji zahtevi opredeliti tehnične oziroma gospodarske
razloge, na katerih le-ta temelji.
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(4) Homologacijski organ mora v treh mesecih po prejemu vloge odločiti o tem, ali bo izdal dovoljenje in za koliko
vozil zadevnega tipa. Pri svojem odločanju mora upoštevati
omejitve, določene v Delu B Priloge X tega pravilnika.
18. člen
(1) Za vozila, izdelana po posebnih tehnologijah ali s
posebnimi tehničnimi rešitvami, iz tretje alinee 15. člena
tega pravilnika se štejejo tista vozila, pri katerih so uporabljene posebne tehnologije ali tehnične rešitve, ki zaradi
svojih značilnosti niso skladne z vsemi zahtevami ustreznih
tehničnih specifikacij.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko homologacijski organ podeli homologacijo, če ugotovi, da ta vozila
zagotavljajo vsaj enako raven varnosti in varovanja okolja,
kot to določajo zahteve ene ali več tehničnih specifikacij.
5. Upoštevanje in podeljevanje vsebinsko
enakovrednih homologacij in poročil o preskusih
19. člen
(1) Predpisi, katerih zahteve za vozila, njihove sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote so vsebinsko enake zahtevam tega pravilnika oziroma tehničnih
specifikacij iz Priloge II tega pravilnika, so navedeni v Delu
4 Priloge II tega pravilnika.
(2) Homologacijski organ pri izvajanju svojih nalog v
skladu s tem pravilnikom upošteva vsebinsko enake homologacije oziroma poročila o preskusih iz prejšnjega odstavka
tega člena, in kjer to pride v poštev, homologacijske oznake,
ki se nanašajo nanje.
20. člen
(1) Homologacijski organ na vlogo proizvajalca prizna
veljavnost homologacije, podeljene v državi članici, ki izkazuje skladnost vozila z njenimi neharmoniziranimi predpisi
o homologaciji vozil, če ugotovi, da ti predpisi zagotavljajo
enakovredno raven zavarovanja javnega interesa kot predpisi, veljavni v Republiki Sloveniji. Na podlagi odločbe o
priznanju homologacije homologacijski organ izda certifikat
o homologaciji iz 12. člena tega pravilnika.
(2) Vlogi za priznanje homologacije iz prejšnjega odstavka mora proizvajalec priložiti certifikat o homologaciji
vozila s prilogami, izdan v državi izvora, in seznam pridobljenih homologacij oziroma poročil o preskušanju za ta tip
vozila.
6. Ustreznost proizvodnih postopkov
21. člen
(1) Homologacijski organ mora v postopku podelitve
homologacije izvesti potrebne ukrepe v skladu s Prilogo IX
tega pravilnika, po potrebi v sodelovanju s homologacijskimi
organi drugih držav članic, da zagotovi, da proizvodni postopki zagotavljajo skladnost vozil s homologiranim tipom.
(2) Homologacijski organ mora po podelitvi homologacije izvajati potrebne ukrepe v skladu s Prilogo IX tega
pravilnika, po potrebi v sodelovanju s homologacijskimi
organi drugih držav članic, da zagotovi, da proizvodni postopki trajno zagotavljajo skladnost vozil s homologiranim
tipom. Preverjanje skladnosti s homologiranim tipom je
omejeno na postopke, določene v 2. točki Priloge IX tega
pravilnika.
7. Nadzor nad skladnostjo proizvodov
22. člen
(1) Proizvajalec je odgovoren, da je vsako izdelano
vozilo skladno s homologiranim tipom.
(2) Proizvajalec mora homologacijskemu organu omogočiti nadzor nad homologiranimi tipi vozil.
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23. člen
(1) Neskladnost s homologiranim tipom obstaja, kadar
so ugotovljeni odkloni od podatkov v certifikatu o homologaciji oziroma v opisni dokumentaciji. Vozilo ni v neskladju
s homologiranim tipom, kadar so odkloni v mejah, ki jih dovoljujejo ustrezne tehnične specifikacije.
(2) Če homologacijski organ ugotovi, da vozila, ki jih
spremlja potrdilo o skladnosti, niso skladna s homologiranim
tipom, odredi proizvajalcu uskladitev proizvodnje s homologiranim tipom.
(3) Če homologacijski organ pri nadzoru ugotovi neskladnost s homologiranim tipom zaradi odklonov od podatkov v certifikatu o homologaciji oziroma v opisni dokumentaciji, lahko začasno odvzame homologacijo, navede, v čem je
podana neskladnost, in določi rok za odpravo neskladnosti.
Če proizvajalec v danem roku ne odpravi pomanjkljivosti,
homologacijski organ prekliče homologacijo.
24. člen
(1) Vsak imetnik homologacije mora obvestiti homologacijski organ o dokončnem prenehanju proizvodnje oziroma
o vsaki spremembi podatkov v opisni dokumentaciji.
(2) Ob dokončnem prenehanju proizvodnje homologacijski organ prekliče podeljeno homologacijo.
8. Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati tehnične službe
25. člen
(1) Minister, pristojen za trg, lahko v soglasju z ministrom, pristojnim za promet, z odločbo določi za opravljanje
nalog tehnične službe pravno ali fizično osebo, ki izpolnjuje
določila standardov SIST EN ISO/IEC 17025 oziroma SIST
EN 45004 o delovanju organov za ugotavljanje skladnosti,
pri čemer:
– je proizvajalec lahko imenovan kot tehnična služba
le, če je to izrecno dovoljeno s posamezno tehnično specifikacijo,
– tehnična služba lahko uporablja tujo opremo le, če se
s tem strinja homologacijski organ.
(2) V odločbi iz prejšnjega odstavka tega člena je treba
navesti strokovno področje preskušanja, za katero je tehnična služba odgovorna.
26. člen
Imenovanje pravne ali fizične osebe za opravljanje nalog tehnične službe se opravi v skladu s predpisom, ki ureja
določanje organov za ugotavljanja skladnosti.
III. POSAMIČNA ODOBRITEV VOZILA
1. Splošne določbe
27. člen
(1) Za postopek posamične odobritve vozila je v celoti
odgovoren organ za posamično odobritev vozil, kar velja
tudi v primeru, ko so določene naloge s tem pravilnikom
prenesene na strokovno organizacijo iz 48. člena tega
pravilnika.
(2) Organ za posamično odobritev vozil usmerja in nadzoruje delo strokovne organizacije pri izvajanju nalog po tem
pravilniku.
28. člen
(1) Postopek posamične odobritve vozila se izvede za
vozilo, katerega tip ni bil homologiran v skladu s tem pravilnikom, oziroma v skladu s predpisi o ES-homologaciji vozil,
če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 29. člena tega
pravilnika.
(2) Postopek posamične odobritve vozila se izvede tudi
za vozilo, ki pripada homologiranemu tipu vozila, če so izpol-
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njeni pogoji iz drugega odstavka 29. člena tega pravilnika (v
nadaljnjem besedilu: predelana vozila).
29. člen
(1) Posamična odobritev vozila se izvede za:
– unikatna vozila oziroma vozila zelo majhnih serij (v
nadaljnjem besedilu: unikatna vozila), katerih letna proizvodnja ne presega 10 vozil in katerih petletna proizvodnja
ne presega 30 vozil,
– uvožena vozila, ki niso zajeta v prejšnji alinei in
IV. poglavju tega pravilnika.
(2) Posamična odobritev vozila se izvede tudi za vozila,
ki so že bila homologirana ali posamično odobrena, če je bila
na njih naknadno izvedena sprememba, ki:
– zadeva podatke, evidentirane v postopku registracije
vozila,
– zahteva spremembo kategorije vozila,
– vpliva na homologirane sestavne dele vozila oziroma
– vpliva ali bi lahko vplivala na varnost vozila.
2. Vloga in postopek posamične odobritve
30. člen
(1) Zahtevo za posamično odobritev vozila iz prve
alinee prvega odstavka prejšnjega člena vloži njegov proizvajalec, za vozilo iz druge alinee prvega odstavka prejšnjega
člena njegov uvoznik, za vozila iz drugega odstavka prejšnjega člena pa njegov lastnik. Za vsako vozilo je treba vložiti
posebno zahtevo.
(2) Zahteva se vloži pri strokovni organizaciji, za vozila
iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega člena pa pri organu
za posamično odobritev vozila.
(3) Zahtevi je treba priložiti:
– za vozila iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega
člena ustrezno tehnično dokumentacijo (risbe, specifikacije,
izračuni) ter certifikate o homologaciji sistemov, samostojnih
tehničnih enot ali sestavnih delov oziroma poročila o njihovem preskusu, kakor je to določeno v Delu 3 Priloge II tega
pravilnika;
– za vozila iz druge alinee prvega odstavka prejšnjega
člena listine o skladnosti vozila iz države izvora oziroma
seznam homologacij, podeljenih vozilu, njegovim sistemom,
samostojnim tehničnim enotam in sestavnim delom, kakor je
to določeno v Delu 1 Priloge II tega pravilnika oziroma v Delu
2 iste priloge za vozila za posebne namene;
– za vozila iz drugega odstavka prejšnjega člena tisto
tehnično dokumentacijo oziroma listine o skladnosti, ki so
povezane z opravljenimi spremembami na vozilu.
31. člen
(1) Strokovna organizacija pregleda predloženo dokumentacijo in vozilo. S pregledom ugotavlja, ali so konstrukcijsko-tehnične lastnosti vozila skladne z zahtevami tega
pravilnika in ustreznih tehničnih specifikacij. Pri tem strokovna organizacija preveri tudi tehnično sposobnost vozila kot
celote za varno udeležbo v prometu (npr. splošne trdnostne
zahteve, opremljenost vozila).
(2) Pri unikatnih vozilih strokovna organizacija preveri
zahteve, navedene v Delu 3 Priloge II tega pravilnika (pri vozilih za posebne namene se upošteva Del 2). Poleg tega strokovna organizacija pregleda zapisnik predhodno izvedenega
pregleda vozila po predpisih o tehničnih pregledih vozil.
(3) Pri posamično uvoženih vozilih strokovna organizacija preveri zahteve, navedene v Delu 1 Priloge II tega
pravilnika (pri vozilih za posebne namene se upošteva Del
2). Pri tem se upošteva stanje predpisov, ki so bili uveljavljeni
za nova vozila v Republiki Sloveniji ob izdelavi oziroma prvi
registraciji vozila.
(4) Pri predelanih vozilih strokovna organizacija preveri
predvsem tiste zahteve, ki se nanašajo na dele vozila, pove-

Uradni list Republike Slovenije
zane z opravljenimi spremembami na vozilu. Pri ugotavljanju
ustreznosti opravljene predelave upošteva tudi morebitna navodila proizvajalca vozila glede možnih predelav.
32. člen
Strokovna organizacija lahko zahteva dopolnitev predložene dokumentacije, če je to nujno za izvedbo postopka.
Iz enakega razloga lahko organu za posamično odobritev
predlaga odreditev izvedbe posebne strokovne ocene ali
laboratorijskih meritev glede izpolnjenosti zahtev posameznih tehničnih specifikacij pri tehnični službi po predpisih o
ES-homologaciji vozil.
33. člen
(1) Strokovna organizacija podeli posamično odobritev
vozilu, ki je skladno s podatki v predloženi dokumentaciji
in ki izpolnjuje tehnične zahteve vseh ustreznih tehničnih
specifikacij, kot so določene v Prilogi II tega pravilnika. Pri
ugotavljanju skladnosti predelanih vozil se upošteva stanje
predpisov na dan ko je bilo vozilo prvič registrirano.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena mora strokovna organizacija organu za posamično odobritev predlagati zavrnitev podelitve posamične odobritve, če oceni, da
vozilo kljub izpolnjevanju vseh ustreznih tehničnih zahtev
predstavlja večje tveganje za varnost na cesti, za okolje ali
za varnost pri delu.
IV. POSEBNE VRSTE UVOZA VOZIL
1. Uvoz novih ES-homologiranih vozil, ki ga ne opravi
pooblaščeni zastopnik
34. člen
Fizična ali pravna oseba, ki uvozi novo vozilo, katerega
tip je bil homologiran v skladu s predpisi o ES-homologaciji,
a zanj ni pridobila potrdila o skladnosti iz prvega odstavka
40. člena tega pravilnika, mora pri strokovni organizaciji vložiti
zahtevo za identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozila.
2. Uvoz rabljenih vozil
35. člen
Fizična ali pravna oseba, ki uvozi rabljeno vozilo, predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi članici,
mora pri strokovni organizaciji vložiti zahtevo za identifikacijo
in oceno tehničnega stanja vozila.
36. člen
(1) Fizična ali pravna oseba, ki uvozi rabljeno starodobno vozilo (starodobnik), mora pri strokovni organizaciji vložiti
zahtevo za identifikacijo vozila.
(2) Status starodobnika podeli vozilu organ za posamično odobritev vozil po predhodnem mnenju Tehničnega
muzeja Slovenije.
(3) Status starodobnika se lahko podeli vozilu, ki je
starejše od 25 let (v izjemnih primerih, na primer omejena
serija, inovativne tehnične rešitve, je lahko vozilo starejše od
20 let), ohranjeno in tehnično vzdrževano tako, da je skladno
z originalno konstrukcijsko sestavo in obliko, in ki zaradi tega
svojega zgodovinskega in tehničnega pomena ni namenjeno
redni uporabi, ampak se uporablja predvsem na prireditvah,
posebej organiziranih za starodobna vozila.
3. Uvoz vozil za določene subjekte
37. člen
(1) Vozila, ki so uvožena za potrebe:
a) šefov tujih držav in odposlancev šefov tujih držav v
posebni misiji ter za potrebe članov njihovega spremstva – za
službeno in osebno uporabo,
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b) mednarodnih in meddržavnih organizacij – za
službeno uporabo,
c) diplomatskih in konzularnih predstavništev tujih
držav v Republiki Sloveniji – za službeno uporabo,
d) diplomatskega in konzularnega osebja tujih predstavništev v Republiki Sloveniji in njihovih ožjih družinskih
članov – za osebno uporabo,
e) državljanov Republike Slovenije, ki se vračajo za
stalno z začasnega dela ali bivanja v tujini, če so bili v tujini
brez presledka najmanj eno leto,
f) tujcev, ki dobijo dovoljenje za začasno ali stalno
bivanje v Republiki Sloveniji,
g) oseb, ki so postale lastniki vozila na podlagi sklepa
o dedovanju,
h) humanitarnih organizacij za opravljanje njihove
humanitarne dejavnosti, morajo pri strokovni organizaciji
opraviti postopek identifikacije.
(2) Točka d) prejšnjega odstavka tega člena ne velja
za državljane Republike Slovenije.
(3) Točki e) in f) prvega odstavka tega člena se lahko
uveljavita v enem letu od stalne vrnitve oziroma pridobitve
dovoljenja za začasno ali stalno bivanje za vozilo, ki je bilo
predhodno v lasti in uporabi prosilca najmanj 6 mesecev.
(4) Točka g) prvega odstavka tega člena se lahko
uveljavi v enem letu po pravnomočnosti sklepa o dedovanju.
(5) Točka h) prvega odstavka tega člena velja samo
za podarjena vozila.
4. Postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja
vozila
38. člen
(1) Identifikacija iz 34. do 37. člena tega pravilnika je
namenjena ugotovitvi istovetnosti vozila glede na podatke
v priloženih dokumentih.
(2) Pri oceni tehničnega stanja vozila iz 34. in 35. člena tega pravilnika se vizualno preverita njegova celovitost
(vgrajenost vseh zahtevanih sestavnih delov) in sposobnost za varno vožnjo v cestnem prometu oziroma za
varno delo pri kmetijskih in gozdarskih opravilih. Preveri
se, ali je bilo vozilo morebiti predelano. V primeru dvoma o
tehničnem stanju vozila lahko strokovna organizacija pred
svojo odločitvijo vložnika napoti na pregled vozila po predpisih o tehničnih pregledih vozil.
(3) Zahtevi je pri novem vozilu treba priložiti izvirnik
potrdila o skladnosti, izdanega v državi izvora vozila, pri
rabljenem vozilu pa izvirnik ali kopijo veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja. Izjemoma se lahko predloži tudi drug dokument, če je iz njega
mogoče pridobiti potrebne podatke.
(4) Strokovna organizacija po vpogledu izvirne dokumentacije v spis zadeve vloži njene kopije.
V. POTRDILO O SKLADNOSTI
1. Izdaja potrdila o skladnosti
1.1 Homologirana vozila
39. člen
Proizvajalec kot imetnik homologacije vozila v skladu
z določbami tega pravilnika mora izdati potrdilo o skladnosti na obrazcu in na način, kot je določen v Poglavju
A Priloge VI tega pravilnika. Potrdilo o skladnosti mora
spremljati vsako vozilo, dokončano, dodelano ali nedodelano, izdelano skladno s homologiranim tipom vozila. S
tem potrdilom proizvajalec jamči skladnost vozila s homologiranim vozilom in njegovo tehnično brezhibnost.
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40. člen
(1) Proizvajalec kot imetnik ES-homologacije vozila
mora za vozila, katerih prva registracija bo opravljena v
Republiki Sloveniji, izdati potrdilo o skladnosti iz prejšnjega
člena.
(2) Proizvajalec za vozila iz prejšnjega odstavka ni
dolžan izdati ES-potrdila o skladnosti v skladu s predpisi
o ES-homologaciji vozil, razen če kupec vozila to izrecno
zahteva.
1.2 Posamično odobrena vozila
41. člen
(1) Strokovna organizacija, ki je izvedla posamično odobritev vozila v skladu s III. poglavjem tega pravilnika, mora po
ugotovitvi, da vozilo izpolnjuje vse predpisane zahteve, izdati
potrdilo o skladnosti na obrazcu in na način, kot je določen v
Poglavju B Priloge VI tega pravilnika.
(2) V primeru posamične odobritve predelanega vozila,
za katerega je bilo potrdilo o skladnosti že izdano po 39. členu oziroma prvem odstavku 41. člena tega pravilnika, mora
strokovna organizacija po ugotovitvi, da vozilo izpolnjuje vse
predpisane zahteve, vpisati predelavo v ustrezno rubriko na
hrbtni strani obstoječega potrdila o skladnosti. V tem primeru
ne izda novega potrdila o skladnosti.
(3) V primeru posamične odobritve predelanega vozila,
ki je bilo registrirano v Republiki Sloveniji pred uveljavitvijo
tega pravilnika in za katerega potrdilo o skladnosti po 39. členu oziroma prvem odstavku 41. člena tega pravilnika še ni
bilo izdano, mora strokovna organizacija po ugotovitvi, da
vozilo izpolnjuje vse predpisane zahteve, izdati potrdilo o
skladnosti na obrazcu in na način, kot je določen v Poglavju
C Priloge VI tega pravilnika. V tem primeru vpiše na prvi strani potrdila podatke o nepredelanem vozilu, samo predelavo
pa vpiše v ustrezno rubriko na hrbtni strani.
1.3 Posebne vrste uvoza vozil
42. člen
(1) Strokovna organizacija, ki je izvedla postopke v skladu s IV. poglavjem tega pravilnika, mora po ugotovitvi, da
vozilo ustreza spremljajoči dokumentaciji o njegovem izvoru
in da je v primerih izvedbe postopkov iz 34. in 35. člena tega
pravilnika tudi tehnično ustrezno, izdati potrdilo o skladnosti
na obrazcu in na način, kot je določen v Poglavju B Priloge
VI tega pravilnika.
(2) Strokovna organizacija, ki izda potrdilo o skladnosti,
mora v primeru izvedbe postopka iz 36. ali 37. člena tega
pravilnika opombo o tem vnesti v potrdilo.
1.4 Izdelava in dobava potrdila o skladnosti
43. člen
(1) Potrdilo o skladnosti mora biti izdelano tako, da ga ni
mogoče ponarediti. Zato mora biti natisnjeno na dokumentni
papir RS (vodni tisk), 110 gramski.
(2) Proizvajalci in strokovne organizacije nabavijo oštevilčene obrazce potrdil o skladnosti pri homologacijskem
organu. Izdajatelj potrdil o skladnosti mora voditi evidenco
izdanih potrdil ter sproti dostavljati podatke o tem homologacijskemu organu. Te podatke mora zaradi njihovega prenosa
v centralno bazo podatkov o vozilih dostaviti po elektronski
poti na način, dogovorjen s homologacijskim organom.
(3) Da si proizvajalec kot imetnik ES-homologacije vozila pridobi možnost izdajanja potrdil o skladnosti za svoja
vozila, katerih prva registracija bo opravljena v Republiki
Sloveniji, mora predhodno predložiti homologacijskemu
organu kopijo certifikata o ES-homologaciji s prilogami in
tehnične podatke o vozilu, kot je določeno v Delu 1 Priloge III
(v elektronski obliki). Homologacijski organ izda proizvajalcu
potrdilo o prejemu navedene dokumentacije, s katerim pro-
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izvajalec nabavlja obrazce potrdil o skladnosti iz prejšnjega
odstavka.
1.5 Dvojnik potrdila o skladnosti
44. člen
Proizvajalec oziroma strokovna organizacija, ki je izdala
potrdilo o skladnosti po tem pravilniku, na zahtevo lastnika
vozila izda dvojnik potrdila o skladnosti, če je bil njegov original izgubljen ali uničen. Dvojnik potrdila o skladnosti se izda
na obrazcu in na način, kot je določen v poglavju D priloge
VI tega pravilnika. Za izdelavo in nabavo dvojnika potrdila
o skladnosti veljajo določbe iz prvega in drugega odstavka
prejšnjega člena.
1.6 Cene za izdajo potrdila o skladnosti in obrazcev
45. člen
Cena za izdajo potrdila o skladnosti oziroma njegovega
dvojnika se obračuna v skladu s 3. členom uredbe o cenah
za storitve v postopkih homologacije in posamične odobritve
vozil (Uradni list RS, št. 72/00), cena njihovih obrazcev pa v
skladu s 4. členom iste uredbe.
2. Dajanje v promet, registracija in začetek uporabe
2.1 Dajanje v promet in začetek uporabe
46. člen
Nova vozila smejo biti dana v promet in se smejo začeti uporabljati, če jim je, v zvezi z njihovo konstrukcijo in
delovanjem, priloženo veljavno potrdilo o skladnosti, izdano
v skladu z 39. do 42. členom tega pravilnika. Nedodelana
vozila je dovoljeno dati v promet, pristojni organ pa lahko
zavrne njihovo trajno registracijo in začetek uporabe, dokler
niso dodelana.
2.2 Registracija
47. člen
Vozila smejo biti registrirana, če jim je, v zvezi z njihovo konstrukcijo in delovanjem, priloženo veljavno potrdilo o
skladnosti, izdano v skladu z 39. do 42. členom tega pravilnika.
VI. ZAHTEVE, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI
STROKOVNE ORGANIZACIJE
48. člen
(1) Naloge strokovne organizacije iz III. do V. poglavja
tega pravilnika smejo opravljati pravne ali fizične osebe, ki
pridobijo ustrezno odločbo ministra, pristojnega za trg, izdano
v soglasju z ministrom, pristojnim za promet.
(2) Za pridobitev odločbe iz prejšnjega odstavka morajo
pravne ali fizične osebe izpolnjevati naslednje pogoje:
– razpolagati morajo s strokovno usposobljenim osebjem, potrebno opremo in prostori,
– trajno morajo zagotavljati neodvisnost in nepristranost
v razmerju do pravnih ali fizičnih oseb, ki so neposredno ali
posredno povezane s proizvodom, katerega skladnost se
ugotavlja,
– zagotavljati morajo poslovno tajnost,
– zavarovano morajo imeti odgovornost za izvajanje
dejavnosti,
– imeti morajo zbirko homologacijskih in drugih tehničnih predpisov o vozilih.
(3) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka se
dokazuje s pridobljeno akreditacijo po standardu SIST EN
45004.
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49. člen
(1) Izbira pravne ali fizične osebe za opravljanje nalog
strokovne organizacije se opravi na podlagi javnega razpisa
ministrstva, pristojnega za promet. V javnem razpisu je treba
predvsem opredeliti področje, na katerem bo strokovna organizacija delovala, število potrebnih strokovnih organizacij na
posameznem področju in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati
pravne oziroma fizične osebe za opravljanje teh nalog.
(2) V razpisni dokumentaciji se določi, da morajo ponudniki ponudbi priložiti zlasti naslednje priloge:
– dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti,
ki jih želi opravljati, in ima za to dovoljenje pristojnih inšpekcijskih služb,
– listino o akreditaciji iz tretjega odstavka prejšnjega
člena, ki mora obsegati vse dejavnosti, ki jih namerava ponudnik opravljati,
– navedba lokacije oziroma lokacij, na kateri namerava
ponudnik opravljati svoje dejavnosti,
– natančen opis prostorov in opreme, namenjenih, za
opravljanje svoje dejavnosti (če ni v celoti razviden iz prilog
k listini o akreditaciji),
– seznam dejavnosti, ki jih želi opravljati,
– izjavo, da bo ponudnik dejavnosti opravljal sam, in da
jih ne bo oddal drugim izvajalcem,
– reference, pridobljene pri opravljanju posameznih vrst
dejavnosti.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
50. člen
(1) Homologacije vozil, podeljene na podlagi Pravilnika
o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 33/98, 59/99 in 49/03),
ostanejo v veljavi in sta na njihovi podlagi dovoljena registracija vozil oziroma njihovo dajanje v promet ter začetek
uporabe do izdaje novih, dopolnjenih oziroma spremenjenih
tehničnih specifikacij iz Priloge II tega pravilnika. V teh tehničnih specifikacijah se opredeli rok veljavnosti homologacij,
podeljenih na podlagi nadomeščenih tehničnih specifikacij.
(2) Vozila, dana v promet in uporabo na podlagi pravilnika iz prvega odstavka tega člena, se smejo uporabljati brez
časovne omejitve.
51. člen
(1) Prvi odstavek prejšnjega člena velja le za tiste
homologacije vozil, ki so bile podeljene fizičnim ali pravnim
osebam, ki imajo status proizvajalca (vključno z njegovim
pooblaščenim zastopnikom) po tem pravilniku. Homologacije
vozil, podeljene drugim subjektom prenehajo veljati z dnem
začetka uporabe tega pravilnika.
(2) Pooblaščeni zastopnik proizvajalca mora pri nabavi
obrazcev potrdila o skladnosti iz 46. člena tega pravilnika
izkazati svoj status s predložitvijo novega pooblastila proizvajalca, iz katerega je natančno razvidno, da ga je proizvajalec pooblastil kot svojega zastopnika za izdajo potrdil o
skladnosti določenih tipov vozil.
(3) Subjekti iz prvega odstavka tega člena, katerim so
prenehale veljati podeljene homologacije, smejo do 31. 10.
2004 izdajati izjave o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozil
po dosedanjih predpisih za vozila, ki so jih do začetka uporabe tega pravilnika pisno naročili pri proizvajalcu.
(4) Do 31. 12. 2004 se v potrdila o skladnosti lahko vnašajo samo podatki, ki so vsebovani v ES-potrdilih o skladnosti, če izdajatelj ne razpolaga z vsemi potrebnimi podatki.
52. člen
Na podlagi pooblastil, danih strokovnim organizacijam
za izvajanje postopkov na podlagi Pravilnika o homologaciji
vozil (Uradni list RS, št. 33/98, 59/99 in 49/03), lahko strokovne organizacije do preklica izvajajo postopke in dejanja iz II.
do V. poglavja tega pravilnika.
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53. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati
naslednji predpisi:
– Pravilnik o homologaciji vozil (Uradni list RS, št.
33/98, 59/99 in 49/03);
– Navodilo o postopku homologacije lastnosti vozil ter
njihovih delov in opreme (Uradni list RS, št. 43/96);
– Navodilo o postopku ugotavljanja skladnosti vozila
kot celote (Uradni list RS, št. 33/98 in 22/99);
– Odredba o homologiranju žarometov za cestna motorna vozila za asimetrični kratki in/ali dolgi svetlobni pramen,
ki so opremljeni z žarnicami kategorije R2 (št. 1.01) (Uradni
list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju odsevnikov za cestna motorna vozila in njihove priklopnike (št. 3.02) (Uradni list RS,
št. 62/99);
– Odredba o homologiranju svetilk zadnje registrske
tablice motornih vozil (razen motornih koles) in njihovih priklopnikov (št. 4.00) (Uradni list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju “Sealed-Beam” žarometov
(SB žarometov) za cestna motorna vozila za evropski asimetrični kratki in/ali dolgi svetlobni pramen (št. 5.02) (Uradni
list RS, št. 5/95);
– Odredba o homologiranju smernih svetilk za cestna
motorna vozila in njihove priklopnike (št. 6.01) (Uradni list
RS, št. 5/95);
– Odredba o homologiranju prednjih in zadnjih pozicijskih svetilk, zavornih svetilk in gabaritnih svetilk cestnih
motornih vozil (razen motornih koles) in njihovih priklopnikov
(št. 7.02) (Uradni list RS, št. 5/95);
– Odredba o homologiranju žarometov za cestna motorna vozila za asimetrični kratki in/ali dolgi svetlobni pramen,
ki so opremljeni s halogenimi žarnicami (H1, H2, H3, HB3, HB4
in/ali H7) (št. 8.04) (Uradni list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju trikolesnih vozil glede na
emisijo hrupa (št. 9.05) (Uradni list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju vozil glede na radijske motnje (št. 10.01) (Uradni list RS, št. 5/95);
– Odredba o homologiranju vozil glede na radijske motnje (št. 10.02) (Uradni list RS, št. 15/96 in 94/99);
– Odredba o homologiranju vozil glede na trdnost ključavnic in tečajev vrat (št. 11.02) (Uradni list RS, št. 5/95);
– Odredba o homologiranju osebnih vozil glede na zaščito voznika pred napravo za upravljanje vozila v primeru
trčenja (št. 12.03) (Uradni list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju cestnih vozil glede na zaviranje (št. 13.08) (Uradni list RS, št. 15/96);
– Odredba o homologiranju cestnih vozil glede na zaviranje (št. 13.09) (Uradni list RS, št. 62/99, 85/02 in 124/03);
– Odredba o homologiranju vozil glede na pritrdišča
varnostnih pasov (št. 14.04) (Uradni list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju varnostnih pasov in drugih
sistemov v motornih vozilih za zadrževanje odraslih potnikov
(št. 16.04) (Uradni list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju vozil glede na sedeže,
njihovo pritrditev in naslone za glavo (št. 17.07) (Uradni list
RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju motornih vozil glede na
zavarovanje pred nedovoljeno uporabo (št. 18.02) (Uradni
list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju žarometov za meglo za
cestna motorna vozila (št. 19.02) (Uradni list RS, št. 5/95);
– Odredba o homologiranju žarometov za cestna motorna vozila za asimetrični kratki in/ali dolgi svetlobni pramen, ki
so opremljeni s halogenimi žarnicami (H4) (št. 20.02) (Uradni
list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju osebnih vozil glede na njihovo notranjo opremo (št. 21) (Uradni list RS, št. 35/94);
– Odredba o homologiranju žarometov za vzvratno vožnjo za cestna motorna vozila in njihove priklopnike (št. 23.00)
(Uradni list RS, št. 5/95);
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– Odredba o homologiranju dizelskih motorjev glede
na emisijo vidnega onesnaževanja in motornih vozil glede
na vgradnjo homologiranih motorjev (št. 24) (Uradni list
RS, 35/94);
– Odredba o homologiranju naslonov za glavo, posameznih in vgrajenih v naslonjala sedežev (št. 25.04)
(Uradni list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju osebnih vozil glede na
njihove zunanje štrleče dele (št. 26.02) (Uradni list RS,
št. 74/97);
– Odredba o homologiranju zvočnih signalnih naprav
in motornih vozil glede na dajanje zvočnih signalov (št. 28)
(Uradni list RS, št. 35/94);
– Odredba o homologiranju avtoplaščev za cestna
motorna vozila in njihove priklopnike (št. 30.02) (Uradni
list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju vozil glede na preprečevanje nevarnosti požara (št. 34.01) (Uradni list RS, št.
62/99);
– Odredba o homologiranju vozil za javni prevoz potnikov glede izvedbe nadgradnje (št. 36.02) (Uradni list
RS, št. 55/96);
– Odredba o homologiranju vozil za javni prevoz potnikov glede izvedbe nadgradnje (št. 36.03) (Uradni list
RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju žarnic z žarilno nitko, namenjenih za uporabo v homologiranih svetilkah motornih in
priklopnih vozil (št. 37.03) (Uradni list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju zadnjih svetilk za meglo
za cestna motorna vozila in njihove priklopnike (št. 38.00)
(Uradni list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju cestnih motornih vozil
glede na merilnike hitrosti in njihovo vgradnjo (št. 39.00)
(Uradni list RS, št. 62/99 in 80/99);
– Odredba o homologiranju motornih koles z motorji
na prisilni vžig glede na emisijo plinov, ki onesnažujejo
zrak (št. 40.01) (Uradni list RS, št. 5/95);
– Odredba o homologiranju motornih koles glede na
emisijo hrupa (št. 41.02) (Uradni list RS, št. 5/95);
– Odredba o homologiranju varnostnih stekel in drugih materialov za zastekljevanje cestnih vozil (št. 43.00)
(Uradni list RS, št. 3/95);
– Odredba o homologiranju varnostnih sedežev za
otroke v motornih vozilih (št. 44.03) (Uradni list RS, št.
62/99);
– Odredba o homologiranju naprav za čiščenje žarometov motornih vozil in motornih vozil glede na naprave za
čiščenje žarometov (št. 45.01) (Uradni list RS, št. 15/96);
– Odredba o homologiranju vzvratnih ogledal in vozil
glede na vgradnjo vzvratnih ogledal (št. 46) (Uradni list
RS, št. 35/94);
– Odredba o homologiranju koles s pomožnimi motorji in motornih koles z motorji na prisilni vžig (Otto motorji) s
prostornino do 50 cm3 glede na emisijo plinov, ki onesnažujejo zrak (št. 47.00) (Uradni list RS, št. 3/95);
– Odredba o homologiranju cestnih vozil glede na
namestitev svetlobne opreme (št. 48.01) (Uradni list RS,
št. 74/97);
– Odredba o homologiranju cestnih vozil glede na
namestitev svetlobne opreme (št. 48.02) (Uradni list RS,
št. 62/99);
– Odredba o homologiranju dizelskih motorjev in vozil, opremljenih z dizelskimi motorji, glede na emisijo snovi
iz motorja, ki onesnažujejo okolje (št. 49.02) (Uradni list
RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju dizelskih motorjev in
vozil, opremljenih z dizelskimi motorji, glede na emisijo
snovi iz motorja, ki onesnažujejo okolje (št. 49.3) (Uradni
list RS, št. 84/02);
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– Odredba o homologiranju prednjih in zadnjih pozicijskih svetilk, zavornih svetilk in smernih svetilk ter drugih svetlobnih naprav koles z motorjem in motornih koles,
katerih prostornina ne presega 50 cm3 (št. 50.00) (Uradni
list RS, št. 3/95);
– Odredba o homologiranju vozil z najmanj štirimi
kolesi glede na emisijo hrupa (št. 51.02) (Uradni list RS,
št. 74/97);
– Odredbe o homologiranju avtobusov z manjšim
številom sedežev glede izvedbe nadgradnje (št. 52.00)
(Uradni list RS, št. 55/96);
– Odredbe o homologiranju avtobusov z manjšim
številom sedežev glede izvedbe nadgradnje (št. 52.01)
(Uradni list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju motornih koles glede na
namestitev svetlobne opreme (št. 53.00) (Uradni list RS,
št. 3/95 in 80/99);
– Odredba o homologiranju avtoplaščev za gospodarska vozila in njihove priklopnike (št. 54.00) (Uradni list
RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju mehanskih naprav za
spenjanje med seboj povezanih cestnih vozil (št. 55.01)
(Uradni list RS, št. 113/00);
– Odredba o homologiranju žarometov za mopede in
njim enaka cestna motorna vozila (št. 56.00) (Uradni list
RS, št. 3/95);
– Odredba o homologiranju žarometov za motorna
kolesa (št. 57.01) (Uradni list RS, št. 3/95);
– Odredba o homologiranju naprav za preprečevanje
podleta od zadaj, vozil glede na montažo naprav za preprečevanje podleta in vozil glede na zaščito pred podletom
(št. 58.01) (Uradni list RS, 3/95);
– Odredba o homologiranju nadomestnih naprav za
dušenje zvoka (št. 59.00) (Uradni list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju mopedov glede na emisijo hrupa (št. 63.00) (Uradni list RS, št. 3/95);
– Odredba o homologiranju vozil, ki so opremljena
z zasilnim rezervnim kolesom (št. 64.00) (Uradni list RS,
št. 55/96);
– Odredba o homologiranju avtobusov glede trdnosti
njihove nadgradnje (št. 66.00) (Uradni list RS, št. 84/02);
– Odredba o homologiranju posebnih naprav na motornih vozilih, ki jih poganja utekočinjeni plin (št. 67.00)
(Uradni list RS, št. 55/96);
– Odredba o homologiranju žarometov za motorna
kolesa z asimetričnim kratkim in dolgim svetlobnim pramenom, ki so opremljeni s halogeno žarnico HS1 (št. 72.00)
(Uradni list RS, št. 55/96);
– Odredba o homologiranju tovornih motornih in priklopnih vozil ter polpriklopnikov glede bočne zaščite (št.
73.00) (Uradni list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju koles z motorjem glede
namestitve svetlobne opreme (št. 74.01) (Uradni list RS,
št. 48/02);
– Odredba o homologiranju motoplaščev za motorna
kolesa (št. 75.00) (Uradni list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju žarometov z dolgim in
kratkim svetlobnim pramenom za kolesa z motorjem in
njim enaka cestna motorna vozila (št. 76.00) (Uradni list
RS, št. 15/96);
– Odredba o homologiranju parkirnih svetilk cestnih
motornih vozil (št. 77.00) (Uradni list RS, št. 15/96);
– Odredba o homologiranju motornih koles in mopedov glede na zaviranje (št. 78.02) (Uradni list RS, št.
74/97);
– Odredba o homologiranju vozil glede krmilja (št.
79.01) (Uradni list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju vzvratnih ogledal in
vgradnje vzvratnih ogledal na krmilne vilice motornih
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koles s prikolico ali brez nje (št. 81.00) (Uradni list RS,
št. 15/96);
– Odredba o homologiranju žarometov s halogeno
žarnico HS2 za mopede in njim enaka cestna vozila (št.
82.00) (Ur. list RS, št. 55/96);
– Odredba o homologiranju vozil glede na emisijo
onesnaževanja v izpušnih plinih motorjev v odvisnosti od
vrste goriva (št. 83.05) (Uradni list RS, št. 113/00);
– Odredba o homologiranju osebnih vozil, opremljenih z motorjem z notranjim zgorevanjem, glede na merjenje porabe goriva (št. 84) (Uradni list RS, št. 35/94);
– Odredba o homologiranju motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za pogon motornih vozil za prevoz
oseb in za prevoz tovora, glede na merjenje neto moči
motorja (št. 85.00) (Uradni list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju žarometov za dnevno
vožnjo za cestna motorna vozila (št. 87.00) Uradni list
RS, št. 15/96);
– Odredba o homologiranju vozil glede omejevanja
njihove najvišje hitrosti in glede vgradnje homologirane naprave za omejevanje hitrosti (SLD) ter naprav za omejevanje hitrosti (SLD) (št. 89.00) (Uradni list RS, št. 15/96);
– Odredba o homologiranju nadomestnih zavornih
elementov (zavornih ploščic in čeljusti) za motorna in priklopna vozila (št. 90.01) (Uradni list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju bočnih svetilk za označevanje motornih in priklopnih vozil (št. 91.00) Uradni list
RS, št. 15/96);
– Odredba o homologiranju nadomestnih naprav za
dušenje zvoka na motornih kolesih (št. 92.00) (Uradni list
RS, št. 55/96);
– Odredba o homologiranju vozil glede na zaščito
potnikov v primeru čelnega trčenja (št. 94.01) (Uradni list
RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju vozil glede na zaščito
potnikov v primeru bočnega trčenja (št. 95.01) (Uradni list
RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju dizelskih motorjev, ki se
vgrajujejo v kmetijske in gozdarske traktorje, glede na
emisijo snovi iz motorja, ki onesnažujejo zrak (št. 96.00)
(Uradni list RS, št. 55/96);
– Odredba o homologiranju alarmnih sistemov za
vozila in motornih vozil glede na njihove alarmne sisteme
(št. 97.01) (Uradni list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju žarometov za cestna
motorna vozila, ki so opremljeni s svetlobnimi viri, ki delujejo na principu električnega praznjenja v plinu (št. 98.00)
(Uradni list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju svetlobnih virov, ki delujejo na principu električnega praznjenja v plinu, namenjenih
za uporabo v homologiranih svetilkah motornih vozil (št.
99.00) (Uradni list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju osebnih vozil, opremljenih z motorjem z notranjim zgorevanjem, glede na
merjenje emisije ogljikovega dioksida in porabe goriva ter
osebnih in lahkih tovornih vozil na električni pogon glede
na merjenje porabe električne energije (št. 101.00) (Uradni
list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju naprav za kratko spenjanje vozil in vozil glede na vgradnjo homologiranih naprav
za kratko spenjanje vozil (št. 102.00) (Uradni list RS, št.
74/97);
– Odredba o homologiranju nadomestnih katalizatorjev za motorna vozila (št. 103.00) (Uradni list RS, št.
74/97);
– Odredba o homologiranju vozil, namenjenih za prevoz nevarnih snovi, glede njihovih posebnih konstrukcijskih lastnosti (št. 105.00) (Uradni list RS, št. 62/99);
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– Odredba o homologiranju plaščev za kolesa kmetijskih vozil in njihovih priklopnikov (št. 106.00) (Uradni list
RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju dvonivojskih vozil za javni prevoz potnikov glede izvedbe nadgradnje (št. 107.00)
(Uradni list RS, št. 62/99).

pisi:

54. člen
Do razveljavitve ostanejo v veljavi naslednji pred-

– Odredba o homologiranju zaščitnih čelad za voznike in sovoznike motornih koles in mopedov (št. 22.04)
(Uradni list RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju varnostnih trikotnikov (št.
27.03) (Uradni list RS, št. 62/99);
– Odredba o homologiranju posebnih opozorilnih
svetilk za motorna vozila (št. 65.00) (Uradni list RS, št.
55/96);
– Odredba o homologiranju tabel za označevanje
počasnih vozil (št. 69.01) (Uradni list RS, št. 62/99 in
80/99);
– Odredba o homologiranju tabel za označevanje
težkih in dolgih vozil (št. 70.01) (Uradni list RS, št. 62/99
in 80/99);
– Odredba o homologiranju vozil na akumulatorski
električni pogon glede posebnih pogojev za njihovo konstrukcijo in funkcionalno varnost (št. 100.00) (Uradni list
RS, št. 74/97);
– Odredba o homologiranju odsevnih oznak za težka
in dolga vozila ter njihove priklopnike (št. 104.00) (Uradni
list RS, št. 62/99 in 80/99).
55. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. maja 2004.
Št. 26400-4/2004/8
Ljubljana, dne 19. marca 2004.
EVA 2004-2411-0019
Jakob Presečnik l. r.
Minister
za promet
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PRILOGA I
DEFINICIJA KATEGORIJ VOZIL
I. ŠTIRI- IN VEČKOLESNA VOZILA(*)

1. Kategorija M:

Motorna vozila z vsaj štirimi kolesi, namenjena prevozu potnikov.

Kategorija M1: Vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika.
Kategorija M2: Vozila za prevoz potnikov z več kot osmimi sedeži poleg sedeža voznika in
največjo maso do vključno 5 ton.
Kategorija M3: Vozila za prevoz potnikov z več kot osmimi sedeži poleg sedeža voznika in
največjo maso večjo od 5 ton.
2. Kategorija N:

Motorna vozila z vsaj štirimi kolesi, namenjena prevozu blaga.

Kategorija N1: Vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone.
Kategorija N2: Vozila za prevoz blaga z največjo maso večjo od 3,5 tone, vendar do vključno
12 ton.
Kategorija N3: Vozila za prevoz blaga z največjo maso večjo od 12 ton.
Pri vlečnem vozilu, namenjenem za vleko polpriklopnika ali priklopnega vozila s
centralno osjo, je masa, ki se upošteva za klasifikacijo vozila, masa vlečnega
vozila v stanju, pripravljenem za vožnjo, povečana za maso, ki ustreza največji
statični navpični obremenitvi, preneseni na vlečno vozilo s polpriklopnika ali
priklopnega vozila s centralno osjo, in največjo maso tovora vlečnega vozila, kjer
pride v poštev.
3. Kategorija O:

Priklopna vozila (vključno s polpriklopniki).

Kategorija O1: Priklopna vozila z največjo maso do vključno 0,75 tone.
Kategorija O2: Priklopna vozila z največjo maso večjo od 0,75 tone, vendar do vključno 3,5 tone.
Kategorija O3: Priklopna vozila z največjo maso večjo od 3,5 tone, vendar do vključno 10 ton.
Kategorija O4: Priklopna vozila z največjo maso večjo od 10 ton.
Pri polpriklopnikih ali priklopnikih s centralno osjo je največja masa, ki se šteje za kvalifikacijo
priklopnega vozila, statična navpična obremenitev, prenesena na tla z osjo ali osmi polpriklopnika
ali priklopnika s centralno osjo, ko je ta povezan z vlečnim vozilom in nosi svoj največji tovor.

(*)

Definicije kategorij in tipov vozil so podrobno določene v pravilniku o ES-homologaciji motornih vozil (Uradni list RS, št.
84/02), zaradi preglednosti je tu navedena le osnovna razdelitev.
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II. DVO- IN TRIKOLESNA MOTORNA VOZILA(*)
Kategorija L:

dvo- in trikolesna motorna vozila;

Kategorija L1e:
Kategorija L2e:

(dvokolesna vozila) in
(trikolesna vozila):
"mopedi" (kolesa z motorjem) katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne
presega 45 km/h in ki imajo naslednje značilnosti:
(i) pri dvokolesnih vozilih z motorjem, katerega:
– delovna prostornina ne presega 50 cm3 pri motorju z notranjim zgorevanjem,
ali
– največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorju;
(ii) pri trikolesnih vozilih z motorjem, katerega:
– delovna prostornina ne presega 50 cm3 pri motorju na prisilni vžig, ali
– največja nazivna moč ne presega 4 kW pri drugih motorjih z notranjim
zgorevanjem, ali
– največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorju;

Kategorija L3e:
Kategorija L4e:

(dvokolesna vozila) in
(trikolesna vozila – s stransko prikolico):
"motorna kolesa" opremljena z motorjem, katerega delovna prostornina presega 50
cm3, če je to motor z notranjim zgorevanjem in/ali katerih največja konstrukcijsko
določena hitrost presega 45 km/h;

Kategorije L5e:

"motorna trikolesa" (vozila s tremi simetrično nameščenimi kolesi), opremljena z
motorjem z delovno prostornino večjo od 50 cm3, če je to motor z notranjim
zgorevanjem in/ali z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo, ki presega 45 km/h;

Kategorija L6e:

"lahka štirikolesa" z maso neobremenjenega vozila manjšo od 350 kg, brez mase
baterij pri električnih vozilih, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne
presega 45 km/h, in
(i) katerih delovna prostornina motorja ne presega 50 cm3 pri motorjih na prisilni
vžig, ali
(ii) katerih največja nazivna moč motorja ne presega 4 kW pri drugih motorjih z
notranjim zgorevanjem, ali
(iii) katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorjih;

Kategorija L7e:

"štirikolesa", z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega 400 kg (550 kg za
vozila za prevoz blaga), brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja
nazivna moč motorja ne presega 15 kW.

Vozila kategorije L6e morajo izpolnjevati tehnične zahteve za trikolesne mopede kategorije L2e, razen
če v posamičnih tehničnih specifikacijah ni določeno drugače. Vozila kategorije L7e se štejejo za
motorna trikolesa in morajo izpolnjevati tehnične zahteve za motorna trikolesa kategorije L5e, razen
če v posamičnih tehničnih specifikacijah ni določeno drugače.

(*) Definicije kategorij in tipov vozil so podrobno določene v pravilniku o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil
(Uradni list RS, št. 125/03), zaradi preglednosti je tu navedena le osnovna razdelitev.
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III KMETIJSKI IN GOZDARSKI TRAKTORJI(*)
1. Kategorija T:

kolesni traktorji;

Kategorija T1: kolesni traktorji, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega
40 km/h in pri katerih ima os, najbližja vozniku, širino koloteka najmanj 1150 mm,
katerih masa v neobremenjenem stanju, pripravljenem za vožnjo, presega 600 kg,
in katerih najmanjša oddaljenost od tal ne presega 1000 mm;
Kategorija T2: kolesni traktorji, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega
40 km/h, in pri katerih je najmanjša širina koloteka manjša od 1150 mm, katerih
masa v neobremenjenem stanju, pripravljenem za vožnjo, presega 600 kg in
katerih najmanjša oddaljenost od tal ne presega 600 mm. Če pa višina težišča
traktorja (izmerjena od tal), deljena s povprečnim najmanjšim kolotekom na
posamezno os, presega 0,90, se največja konstrukcijsko določena hitrost omeji na
30 km/h;
Kategorija T3: kolesni traktorji, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega
40 km/h in katerih masa v neobremenjenem stanju, pripravljenem za vožnjo, ne
presega 600 kg;
Kategorija T4: drugi kolesni traktorji, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega
40 km/h (T4.1 traktorji z visoko prehodnostjo, T4.2 posebno široki traktorji, T4.3
traktorji z nizko prehodnostjo – ozkokolotečni traktorji);
Kategorija T5: kolesni traktorji, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost presega 40 km/h;
2. Kategorija C:

gosenični traktorji

Gosenični traktorji, ki jih poganjajo in krmilijo gosenice in katerih kategorije C1 do C5 so določene
smiselno enako kot kategorije T1 do T5.
3. Kategorija R:

priklopniki;

Kategorija R1: priklopniki, pri katerih vsota tehnično dovoljenih osnih obremenitev ne presega
1500 kg;
Kategorija R2: priklopniki, pri katerih vsota tehnično dovoljenih osnih obremenitev presega
1500 kg, vendar ni večja od 3500 kg;
Kategorija R3: priklopniki, pri katerih vsota tehnično dovoljenih osnih obremenitev presega
3500 kg, vendar ni večja od 21000 kg;
Kategorija R4: priklopniki, pri katerih vsota tehnično dovoljenih osnih obremenitev presega
21000 kg;
4. Kategorija S:

zamenljivi vlečeni stroj;

Kategorija S1: zamenljivi vlečeni stroji za uporabo v kmetijstvu ali gozdarstvu, pri kateri vsota
tehnično dovoljenih osnih obremenitev ne presega 3500 kg;
Kategorija S2: zamenljivi vlečeni stroji za uporabo v kmetijstvu ali gozdarstvu, pri kateri vsota
tehnično dovoljenih osnih obremenitev presega 3500 kg.

*

Definicije kategorij in tipov vozil so podrobno določene v pravilniku o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev
(Uradni list RS, št. 125/03), zaradi preglednosti je tu navedena le osnovna razdelitev.
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PRILOGA I - Dodatek 1
OBLIKA NADGRADNJE ZA POSAMEZNE KATEGORIJE VOZIL
Kategorija vozil

Oblika nadgradnje
AA – limuzina

M1
M1G

AB – vozilo z dvižnimi vrati zadaj
AC – karavan
AD – kupe
AE – kabriolet
AF – večnamensko vozilo
SA – bivalno vozilo
SB – neprebojno vozilo
SC – reševalno vozilo
SD – pogrebno vozilo

SG – vozilo za posebne namene

CA do CW*
SA – bivalno vozilo
M2 ali M3
M2G ali M3G

SB – neprebojno vozilo

SG – vozilo za posebne namene

Dodatni opis
Odprt (samo pri terenskih)
Avto šola
Gasilsko
Policijsko
Športno
Vojaško
Trolejbus (samo pri CA in CC)
Avto šola
Gasilsko
Policijsko
Vojaško

* Definicija tipa nadgradnje za motorna vozila kategorije M2 in M3, od CA do CW:
Vozila razreda I

CA – enonivojski
CB – dvonivojski
CC – zgibni enonivojski
CD – zgibni dvonivojski
CE – nizkopodni enonivojski
CF – nizkopodni dvonivojski
CG – zgibni nizkopodni enonivojski
CH – zgibni nizkopodni dvonivojski

Vozila razreda II
(avtobusi, načrtovani predvsem za
prevoz sedečih potnikov in prirejeni
tako, da dopuščajo tudi prevoz
stoječih potnikov v sredinskem
prehodu in/ali v prostoru, ki ne sme
presegati prostora za dva dvojna
sedeža)
CI – enonivojski
CJ – dvonivojski
CK – zgibni enonivojski
CL – zgibni dvonivojski
CM – nizkopodni enonivojski
CN – nizkopodni dvonivojski
CO – zgibni nizkopodni enonivojski
CP – zgibni nizkopodni dvonivojski

Vozila razreda A

Vozila razreda B

(avtobusi za prevoz do 22 potnikov,
načrtovani za prevoz sedečih in
stoječih potnikov)
CU – enonivojski
CV – nizkopodni enonivojski

(avtobusi za prevoz do 22 potnikov,
načrtovani za prevoz samo sedečih
potnikov)
CW - enonivojski

(avtobusi, načrtovani s prostori za
stoječe potnike, in ki omogočajo
pogosto izmenjavanje potnikov)

Vozila razreda III
(avtobusi,
načrtovani
izključno za prevoz sedečih
potnikov)

CQ – enonivojski
CR – dvonivojski
CS – zgibni enonivojski
CT – zgibni dvonivojski
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BA – keson
N1
N1G

BB – furgon
SA – bivalno vozilo
SB – neprebojno vozilo

BA – keson

N2 ali N3
N2G ali N3G

BB – furgon
BC – sedlasti vlačilec
BD – cestni vlačilec
SA – bivalno vozilo
SB – neprebojno vozilo
SF – avto-dvigalo

SG
N1 ali N2 ali N3
N1G ali N2G ali
N3G

vozilo za posebne namene

Stran

BB/SG
BA,BB/SG
BA,BB,SB/SG
N2 ali N3
N2g ali N3G

SG
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Prekucnik
S podaljšano kabino
Prekucnik s podaljšano kabino
S podaljšano kabino
Prekucnik
S podaljšano kabino
Prekucnik s podaljšano kabino
Z dvigalom
Prekucnik z dvigalom
S podaljšano kabino
Avto šola
Avtolestev
Cisterna
Cisterna gasilska
Cisterna za nevarno blago
Črpalka
Delavnica
Elektroagregat
Gasilsko
Gozdarsko
Kompresor
Komunalno
Plato
Policijsko
Za dviganje vozil
Za kontejnerje
Za živali
Zabaviščni
ATP
Knjižnica
Prodajalna
RTV
Za nevarno blago
Vojaško
Damper
Dvigalo
Mešalec
Silos
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Kategorija vozil
O1

Št.

Oblika nadgradnje
DC – priklopnik s centralno osjo
SG – vozilo za posebne namene
DA – polpriklopnik

DB – priklopnik z vrtljivim ojesom

DC – priklopnik s centralno osjo
SE – bivalna prikolica

vozilo za posebne namene

O2 ali O3 ali O4

DA, DB, DC / SG
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Dodatni opis
Furgon
Keson
Plato
Prekucnik
Furgon
Keson
Plato
Prekucnik
Furgon
Keson
Plato
ATP
Cisterna
Cisterna gasilska
Cisterna za nevarno blago
Črpalka
Damper
Delavnica
Dvigalo
Elektroagregat
Furgon
Gozdarsko
Kompresor
Komunalno
Kuhinja
Mešalec
Policijsko
Prodajalna
RTV
Silos
Vojaško
Za kontejnerje
Za nevarno blago
Za živali
Zabaviščni

Stran
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Kategorija vozil

L1e
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Oblika nadgradnje

EA – navadno
EB – skuter
SG – vozilo za posebne namene
ED – z bočno prikolico
EG – potniški

L2e

EH – tovorni
SG – vozilo za posebne namene

L3e

EA - navadno
EB – skuter
SG – vozilo za posebne namene

L4e

ED – z bočno prikolico
SG – vozilo za posebne namene
EF – trike
EG – potniški

L5e
EH – tovorni
SG – vozilo za posebne namene
EG – potniški
L6e

EH – tovorni
SG – vozilo za posebne namene
EG – potniški

L7e

EH – tovorni
SG – vozilo za posebne namene

Dodatni opis
Policijsko
Športno
Odprt
Zaprt
Odprt
Zaprt
Športno
Policijsko
Športno
Športno
Odprt
Zaprt
Odprt
Zaprt
Odprt
Zaprt
Odprt
Zaprt
Odprt
Zaprt
Odprt
Zaprt
-
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Kategorija vozil

T1, T2, T3, T4

Št.

Oblika nadgradnje
FA – kmetijski
FB – gozdarski
SG – vozila za posebne namene

T5
C1, C2, C3, C4

FA – kmetijski
SG – vozila za posebne namene
FA – kmetijski
FB – gozdarski
SG – vozila za posebne namene
DA – polpriklopnik

DB – priklopnik z vrtljivim ojesom
R1, R2, R3, R4
a ali b**

DC – priklopnik s centralno osjo

SG – vozila za posebne namene

S1 ali S2
a ali b**

DA – polpriklopnik
DB – priklopnik z vrtljivim ojesom
DC – priklopnik s centralno osjo
SG – vozila za posebne namene
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Dodatni opis
Avtošola
Keson
Plato
Prekucnik
Keson
Plato
Prekucnik
Keson
Plato
Cisterna
Za prevoz oseb
Za živali
-

**
a – za priklopnike in zamenljive vlečene stroje z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo 40 km/h ali manj
b – za priklopnike in zamenljive vlečene stroje z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo večjo od 40 km/h

____________________
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PRILOGA II
SEZNAM ZAHTEV ZA VOZILA

1

V Delu 1 te priloge so določene zahteve za homologacijo vozil, ki spadajo v naslednje kategorije
iz Priloge I tega pravilnika: M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, T4, T5, C, R in S.
Poleg tega so v Delu 1 določene zahteve za posamično odobritev posamično uvoženih vozil iz
druge alinee prvega odstavka 29. člena.

2

V Delu 2 te priloge so določene zahteve za homologacijo in posamično odobritev vozil za
posebne namene vseh kategorij. Vozila za posebne namene so:
- bivalna vozila
- neprebojna vozila
- reševalna vozila
- pogrebna vozila
- bivalne prikolice
- avto-dvigala
- druga vozila za posebne namene

3

V Delu 3 te priloge so določene zahteve za posamično odobritev unikatnih vozil vseh kategorij.

4

V Delu 4 so navedeni predpisi z vsebinsko enakimi zahtevami.
Del 1
ZAHTEVE ZA HOMOLOGACIJO IN POSAMIČNO ODOBRITEV VOZIL

Vozila morajo biti v skladu z zahtevami v času postopka veljavne izdaje tehničnih specifikacij,
navedenih v Tabeli 1 oziroma 2. Dolžnost izpolnjevanja določenih zahtev in vrsta dokumenta, ki mora
biti predložen homologacijskemu organu oziroma organu za posamično odobritev vozil, sta v tabelah
označena z naslednjimi simboli:
X: Izpolnjene morajo biti vse zahteve TSV; izpolnitev zahtev se dokazuje s certifikatom o
ES-homologaciji.
A: Izpolnjene morajo biti vse zahteve TSV; izpolnitev zahtev se dokazuje s poročilom o preskusu, ki
ga izda tehnična služba.
B: Izpolnjene morajo biti vse zahteve TSV; zahtevani preskusi morajo biti opravljeni v celoti. Po
predhodnem dovoljenju homologacijskega organa jih lahko opravi proizvajalec, ki lahko izda
poročilo o preskusu.
C: Izpolnjene morajo biti glavne zahteve TSV; opravijo se preskusi, ki jih zahteva homologacijski
organ. Preskuse lahko opravi proizvajalec, ki lahko izda poročilo o preskusu.
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Št.

Tabela 1
ŠTIRI- IN VEČKOLESNA VOZILA
Predmet homologacije

Tehnična
specifikacija
TSV 101
TSV 102
TSV 103

1. Nivo hrupa
2. Emisije
3. Posoda za gorivo/
zaščita pred podletom
4. Namestitev zadnje registrske
tablice
5. Krmilje
6. Ključavnice in tečaji vrat
7. Zvočni signal

TSV 104
TSV 105
TSV 106
TSV 107

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

A
A
B
–
B

A
A
B
–
B

A
A
B
–
B

A
A
B
B
B

A
A
B
B
B

–
–
–
–
B

–
–
–
–
B

–
–
–
B
B

–
–
–
B
B

B

B

C
C
(2)
X
(4)
B
(2)
X
(4)
C
A
(1)
A
(3)
C
A
–
C
B

C
C
(2)
X
(4)
B
(2)
X
(4)
C
A
(1)
A
(3)
C
A
–
C
B

C
–
–

C
–
–

C
–
–

C
–
–

–

–

–

–

A
–

A
–

–
–
–
–

–
–
–
–

A
(1)
A
(3)
C
–
–
–
–

A
(1)
A
(3)
C
–
–
–
–

(2)

X
(4)
B
(2)
X
(4)
C
A
(1)
A
(3)
C
A
–
C
B

C
C
(2)
X
(4)
B
(2)
X
(4)
C
A
(1)
A
(3)
C
A
A
C
B

(2)

9. Zavore
10. Elektromagnetna kompatibilnost

TSV 109
TSV 110

11. Dimljenje dizelskih motorjev
13. Zaščita pred nedovoljeno uporabo
15. Trdnost sedežev
17. Vzvratna prestava in merilnik
hitrosti
18. Tablica proizvajalca
19. Pritrdišča varnostnih pasov
20. Vgradnja svetlobne opreme
21. Odsevniki
22. Gabaritne, pozicijske, zavorne,
bočne, dnevne svetilke
23. Smerniki
24. Osvetlitev zadnje registrske tablice
25. Žarometi (vključno z žarnicami)
26. Žarometi za meglo
27. Naprava za vleko vozila
28. Zadnje meglenke
29. Žaromet za vzvratno vožnjo
30. Parkirne svetilke
31. Varnostni pasovi

TSV 111
TSV 113
TSV 115
TSV 117

X
(4)
B
(2)
X
(4)
C
A
(1)
A
(3)
C
A
–
C
B

TSV 118
TSV 119
TSV 120
TSV 121
TSV 122

B
B
B
X
X

B
B
B
X
X

B
B
B
X
X

B
B
B
X
X

B
B
B
X
X

B

B

B

B

B
X
X

B
X
X

B
X
X

B
X
X

TSV 123
TSV 124
TSV 125
TSV 126
TSV 127
TSV 128
TSV 129
TSV 130
TSV 131

X
X
X
X
B
X
X
X
(2)
X
(4)
C
B
C
C
B
B
C
B
A
–
B

X
X
X
X
B
X
X
X
(2)
X
(4)
C
B
C
C
B
B
C
B
A
B
B

X
X
X
X
B
X
X
X
(2)
X
(4)
C
B
C
C
B
B
C
B
A
B
B

X
X
–
–
–
X
X
X
–

X
X
–
–
–
X
X
X
–

X
X
–
–
–
X
X
X
–

TSV 133
TSV 134
TSV 135
TSV 136
TSV 137
TSV 138
TSV 140
TSV 141
TSV 142
TSV 143

X
X
X
X
B
X
X
X
(2)
X
(4)
C
B
C
C
B
B
C
B
A
–
–

X
X
–
–
–
X
X
X
–

33. Označevanje stikal, kontrol in ročic
34. Odleditev in sušenje vetrobrana
35. Pranje in brisanje vetrobrana
36. Ogrevalni sistemi
37. Blatniki
38. Nasloni za glavo
40. Moč motorja
41. Emisije dizelskega motorja
42. Bočna zaščita
43. Zaščita pred škropljenjem vode
izpod koles
45. Varnostna stekla

X
X
X
X
B
X
X
X
(2)
X
(4)
C
B
C
C
B
B
C
B
A
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

B
–
–
–
–
B

B
–
–
–
–
B

B
–
–
–
B
B

B
–
–
–
B
B

(2)

(2)

–

–

–

48. Mase in mere (razen osebnih vozil)
49. Zunanji štrleči deli kabin tovornih
vozil
50. Naprave za spenjanje vozil

TSV 148
TSV 149

X
(4)
B
(2)
X
(4)
C
(2)
X
(4)
B
C
C

–

TSV 147

X
(4)
B
(2)
X
(4)
C
(2)
X
(4)
B
C
C

(2)

47. Omejilnik hitrosti

X
(4)
B
(2)
X
(4)
C
–

(2)

TSV 146

X
(4)
B
(2)
X
(4)
C
(2)
X
(4)
B
C
–

(2)

46. Pnevmatike

X
(4)
B
(2)
X
(4)
C
(2)
X
(4)
B
C
–
(2)

(2)

TSV 151
TSV 152
TSV 156
TSV 157

X
(4)
B
–
–
B
–

(2)

51. Vnetljivost materialov
52. Avtobusi
56. Vozila za prevoz nevarnega blaga
57. Zaščita pred podletom od spredaj

X
(4)
B
A
C
–
–

X
(4)
B
–
–
B
B

8. Vzvratna ogledala

(1)

elektronski podsklop

TSV 108

(2)

TSV 145

TSV 150

sestavni del

X
(4)
B
–
C
–
–
(3)

vozilo

C
C
(2)

X
(4)
B
–
–
B
B

(2)

(4)

(2)

(2)

(2)

(2)

X
(4)
C
–

X
(4)
C
–

X
(4)
C
–

X
(4)
C
–

C
–

C
–

C
–

C
–

(2)

X
(4)
B
–
–
B
–

(2)

X
(4)
B
–
–
B
–

(2)

X
(4)
B
–
–
B
–

predpis o vgradnji

(2)

X
(4)
B
–
–
B
–

Stran
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Tabela 2
KMETIJSKI IN GOZDARSKI TRAKTORJI

Predmet homologacije
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Največja tehnično dovoljena masa
Registrska tablica
Posoda za gorivo
Dodatne uteži
Zvočna opozorilna naprava

1.6 Nivo hrupa (zunaj)
2.1 Največja hitrost

Tehnična
specifikacija
TSV 401 - I
TSV 401 - II
TSV 401 - III
TSV 401 - IV
TSV 401 - V

3.1 Vzvratna ogledala

TSV 401 - VI
TSV 402
tč. 1 Priloge
TSV 402
tč. 2 Priloge
TSV 403

4.1 Vidno polje in brisalci vetrobrana
5.1 Krmilje
6.1 Elektromagnetna združljivost

TSV 404
TSV 405
TSV 406

7.1 Zavore

2.2 Ploščadi za tovor

8.1
9.1
10.1
11.1
12.1
13.1
14.1
15.1
16.1
17.1
18.1
19.1
20.1
21.1
22.1
22.2

Potniški sedeži
Nivo hrupa (znotraj)
Zaščitna konstrukcija pri prevrnitvi
Dimljenje dizel motorjev
Vozniški sedež
Vgradnja svetlobnih naprav
Svetlobne in svetlobno-signalne
naprave
Naprave za vleko traktorja in
vzvratno vožnjo
Zaščitna konstrukcija pri prevrnitvi
(statično preskušanje) (ROPS)
Delovni prostor, dostop do
vozniškega mesta
Priključne gredi
Zadaj nameščena zaščitna
konstrukcija pri prevrnitvi (ROPS)
(ozkokolotečni traktorji)
Namestitev naprav za upravljanje
Spredaj nameščena zaščitna
konstrukcija pri prevrnitvi (ROPS)
Mere traktorja in vlečena masa
Zasteklitev

T4.3

T5

C

R

S

C
C
B
C
(2)
X
(4)
B
A
B

C
C
B
C
(2)
X
(4)
B
A
B

C
C
B
–
(2)
X
(4)
B
A
B

C
C
B
C
(2)
X
(4)
B
A
B

C
C
B
C
(2)
X
(4)
B
A
B

C
C
–
–
–

C
C
–
–
–

–
–

–
–

C

C

C

C

C

–

–

–

–

–
–
–

–
–
–

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

TSV 407
TSV 109
TSV 408
TSV 409
TSV 410
TSV 411
TSV 412
TSV 413
TSV 414

X
(4)
B
B
B
(1)
X
(3)
B
A
–
C
B
B
A
B
B
X

X
(4)
B
B
B
(1)
X
(3)
B
A
–
C
B
B
A
B
B
X

X
(4)
B
B
B
(1)
X
(3)
B
–
A
C
B
B
A
B
B
X

X
(4)
B
B
B
(1)
X
(3)
B
A
–
C
B
B
A
B
B
X

C
–
–
–
–
–
–
B
X

C
–
–
–
–
–
–
B
X

TSV 415

C

C

C

C

C

–

–

TSV 416

B

B

B

B

B

–

–

TSV 417

C

C

C

C

C

–

–

TSV 418
TSV 419

B
–

B
–

B
–

B
(*)
B

B
–

–
–

–
–

TSV 420
TSV 421

C
–

C
–

C
–

C
(*)
B

C
–

–
–

–
–

C
(2)
X
(4)
B

C
(2)
X
(4)
B

C
(2)
X
(4)
B

C
–

C
(2)
X
(4)
B

C
––

C
––

X
(4)
B
C

(2)

X
(4)
B
C

TSV 422 - I
TSV 422- III

22.3 Regulator vrtilne frekvence
22.4 Zaščita delov prenosa
22.5 Mehanski priklop

TSV 422-II,1
TSV 422-II,2
TSV 422 - IV

22.6 Tablica proizvajalca
22.7
23.1
24.1
25.1
26.1
27.1

28.1 Vzvratna prestava in merilnik
hitrosti
29.1 Sistemi za preprečevanje
škropljenja izpod koles
30.1 Naprave za omejitev hitrosti

T4.2

X
(4)
B
B
B
(1)
X
(3)
B
A
–
C
B
B
A
B
B
X

TSV 145

Upravljanje zavor na priklopniku
Emisije onesnaževal
(5)
Pnevmatike
(5)
Stabilnost
Pritrdišča varnostnega pasu
Varnostni pasovi

T4.1

––

––

––

TSV 422 - V

B
B
(2)
X
(4)
B
C

B
B
(2)
X
(4)
B
C

B
B
(2)
X
(4)
B
C

TSV 422 - VI
TSV 423
TSV ….
TSV ….
TSV 119
TSV 131

B
X
C
C
–
–

B
X
C
–
–
–

B
X
C
–
–
–

TSV 117

–

–

TSV 134

–

–

(2)

X
(4)
B
B
B
(2)
X
(4)
B
C

(*)

(*)

––

B
B
(2)
X
(4)
B
C

(2)

B
X
–
–
B
–

B

B

C
–
–
–

C
–
–
–

–

B
X
C
C
B
(2)
X
(4)
B
B

–

–

–

–

B

–

C

–

(2)

–
–
–
X
(4)
B
(5)
31.1 Zaščita pred podletom od zadaj
TSV ….
–
–
–
–
–
B
–
32.1 Bočna zaščita
TSV 142
–
–
–
B
–
B
–
(1)
(2)
(3)
(4)
(*)
elektronski podsklop
sestavni del
vozilo
predpis o vgradnji
če pride v poštev
(5)
do sprejetja ustrezne TSV se homologacija oziroma posamična odobritev lahko podeli tudi ob neupoštevanju
te postavke
____________________
TSV 147

–

–

–
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PRILOGA II – Del 2
ZAHTEVE ZA HOMOLOGACIJO IN POSAMIČNO ODOBRITEV VOZIL ZA POSEBNE NAMENE
1

Pri homologaciji vozil za posebne namene veljajo zahteve in načini ugotavljanja skladnosti, kot
so navedeni v Delu 1 te priloge, ob upoštevanju posebnosti, kot so navedene za vsako tehnično
specifikacijo za vozila v tabelah 1 do 4 tega dela priloge.

2

Pri posamični odobritvi unikatnih vozil za posebne namene veljajo zahteve in načini ugotavljanja
skladnosti, kot so navedeni v Delu 3 te priloge, ob upoštevanju posebnosti, kot so navedene za
vsako tehnično specifikacijo za vozila v tabelah 1 do 4 tega dela priloge.
Tabela 1
Bivalna vozila, reševalna vozila in pogrebna vozila

Zap.
št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tehnična
specifikacija
Predmet homologacije
Nivo hrupa
TSV 101
Emisija
TSV 102
Posoda za gorivo / zaščita pred TSV 103
podletom od zadaj
Namestitev zadnje registrske tablice
TSV 104
Krmilje
TSV 105
Ključavnice in tečaji vrat
TSV 106
Zvočni signal
TSV 107
Vzvratna ogledala
TSV 108
Zavore
TSV 109
Odprava radijskih motenj
TSV 110
Dimljenje dizelskih motorjev
TSV 111
Notranja oprema
TSV 112
Zaščita pred nedovoljeno uporabo in
TSV 113
imobilizacija vozila
Zaščita voznika pred volanom pri TSV 114
trčenju
Trdnost sedežev
TSV 115
Zunanji štrleči deli
TSV 116

M1 ≤ 2500
(1)
kg
H
Q
F

M1 >
2500 (1) kg
G+H
G+Q
F

X
X
B
X
X
X
X
H
C
X

X
G
G+B
X
G
G
X
H
G+C
G

X

G

M2
G+H
G+Q
F

M3
G+H
G+Q
F

X
G

X
G

X
G
G
X
H

X
G
G
X
H

G

G

G+D

G+D

X
X
G+L
A+G+N
za kabino;
A+N za
ostali del
X
X

X
X
G+L
A+G+N
za kabino;
A + N za
ostali del
X
X

17.
18.
19.
20.

Merilnik hitrosti in vzvratna prestava
Tablice proizvajalca
Pritrdišča varnostnih pasov
Namestitev svetlobne in svetlobnosignalne opreme

TSV 117
TSV 118
TSV 119
TSV 120

D
X
za kabino;
A za
ostali del
X
X
D
A+N

21.
22.

Odsevniki
Svetilke:
gabaritne,
pozicijske
(prednje in zadnje), zavorne, za
dnevno vožnjo in bočne
Smerne svetilke
Svetilka zadnje registrske tablice
Žarometi (vključno z žarnicami)
Žarometi za meglo
Naprava za vleko vozila
Zadnje svetilke za meglo
Žaromet za vzvratno vožnjo
Parkirne svetilke
Varnostni pasovi
Vidno polje voznika
Označevanje
stikal,
kontrol
in
upravljal
Odleditev in sušenje vetrobrana
Pranje/brisanje vetrobrana

TSV 121
TSV 122

X
X

G+D
G
za kabino;
A za ostali
del
X
X
G+L
A+G+N za
kabino;
A+N za
ostali del
X
X

TSV 123
TSV 124
TSV 125
TSV 126
TSV 127
TSV 128
TSV 129
TSV 130
TSV 131
TSV 132
TSV 133

X
X
X
X
E
X
X
X
D
X
X

X
X
X
X
E
X
X
X
G+M
G
X

X
X
X
X
E
X
X
X
G+M

X
X
X
X
E
X
X
X
G+M

X

X

TSV 134
TSV 135

X
X

G+O
G+O

O
O

O
O

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
44.
45
46.
47.
48.

Ogrevalni sistemi
Okrovi koles
Nasloni za glavo
Emisije CO2 /poraba goriva
Moč motorja
Emisije dizelskih motorjev
Mase in mere (osebna vozila)
Varnostna stekla
Pnevmatike
Omejilniki hitrosti
Mase in mere (razen osebnih vozil)

TSV 136
TSV 137
TSV 138
TSV 139
TSV 140
TSV 141
TSV 144
TSV 145
TSV 146
TSV 147
TSV 148

I
X
D
––
X
H
X
J
X

50.
51.

Naprave za spenjanje vozil
Vnetljivost

TSV 150
TSV 151

X

G

––
––

––
––

52.
Avtobusi
53.
Čelni trk
54.
Bočni trk
(1)
Največja tehnično dovoljena masa.

TSV 152
TSV 153
TSV 154

G+P
G
G+D
––
X
G+H
X
G+J
G

X
G+H

X
G+H

G+J
G

G+J
G
X
X

X
G

A

G
G
za kabino;
X za ostali
del
A

Pomen oznak:
X

Ni izjem, razen tistih, določenih v posamični tehnični specifikaciji.

A

Izjeme so dovoljene, kjer teh zahtev zaradi posebnega namena vozila ni mogoče izpolniti v celoti.
Proizvajalec mora homologacijskemu organu zadovoljivo dokazati, da zaradi posebnega namena vozila
ni mogoče izpolniti zahtev.

B

Uporaba je omejena samo na vrata za dostop do sedežev, namenjenih normalni uporabi med vožnjo, in
če razdalja med točko R sedeža in ravnino povprečne površine vrat, merjena pravokotno na vzdolžno
srednjico vozila, ni daljša od 500 mm.

C

Uporaba je omejena samo na tisti del vozila pred skrajnim zadnjim sedežem, namenjenim normalni
uporabi med vožnjo; omejena je tudi na cono trčenja glave, kot je določeno v Tehnični specifikaciji TSV
112.

D

Uporaba je omejena na sedeže za normalno uporabo med vožnjo.

E

Samo spredaj.

F

Dovoljena je sprememba položitve in dolžine cevi za oskrbo z gorivom kot tudi prestavljanje posode za
gorivo v okviru gabaritov vozila.

G

Zahteve skladno s kategorijo osnovnega / nedodelanega vozila (katerega šasija je bila uporabljena za
izdelavo vozila za posebne namene). V primeru nedodelanih / dodelanih vozil je sprejemljivo, če so
izpolnjene zahteve za vozila ustrezne kategorije N (na osnovi največje mase).

H

Brez dodatnih preskusov je dovoljena sprememba dolžine izpušnega sistema za zadnjim dušilnikom
zvoka, ki ne presega 2 m.

I

Uporaba je omejena samo na tiste grelne sisteme, ki niso posebej namenjeni za bivalna vozila.

J

Za vsa okenska stekla, razen stekel vozniške kabine (vetrobransko steklo in bočna stekla), je lahko
material bodisi varnostno steklo ali toga plastika.

L

Uporaba je omejena samo na sedeže za normalno uporabo med vožnjo. Na zadnjih sedežih so
predpisana vsaj pritrdišča trebušnih pasov.

M

Uporaba je omejena samo na sedeže za normalno uporabo med vožnjo. Na vseh zadnjih sedežih so
predpisani vsaj trebušni varnostni pasovi.

N

Če so vgrajene vse obvezne svetlobne naprave in če ne vpliva na geometrijsko vidnost.

O

Vozilo mora biti spredaj opremljeno z ustreznim sistemom.

P

Uporaba je omejena na tiste grelne sisteme, ki niso posebej namenjeni za bivalne namene. Vozilo mora
biti spredaj opremljeno z ustreznim sistemom.

Q

Brez dodatnega preskusa je dovoljena sprememba dolžine izpušnega sistema za zadnjim glušnikom, ki
ne presega 2 m. ES-homologacija, izdana za najbolj značilno vzorčno osnovno vozilo, ostane veljavna
ne glede na spremenjeno referenčno težo.

––

Tehnične specifikacije se ne upošteva.
____________________
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PRILOGA II – Del 2 - Tabela 2
Neprebojna vozila
Zap.
št.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Tehnična
Predmet
M1
specifikacija
homologacije
Nivo hrupa
TSV 101 X
Emisija
TSV 102 A
Posode za
TSV 103 X
gorivo/zaščita pred
podletom od zadaj
Namestitev zadnje TSV 104 X
registrske tablice
Krmilje
TSV 105 X
Ključavnice in tečaji
TSV 106 X
vrat
Zvočni signal
TSV 107 A+K
Vzvratna ogledala
TSV 108 A
Zavore
TSV 109 X
Odprava
radijskih TSV 110 X
motenj
Dimljenje dizelskih TSV 111 X
motorjev
Notranja oprema
TSV 112 A
Zaščita pred
TSV 113 X
nedovoljeno
uporabo in
imobilizator
Zaščita voznika
TSV 114 ––
pred volanom pri
trčenju
Trdnost sedežev
TSV 115 X
Zunanji štrleči deli
TSV 116 A
Merilnik hitrosti in
TSV 117 X
vzvratna prestava
Tablice proizvajalca
TSV 118 X
Pritrdišča
TSV 119 A
varnostnih pasov
Namestitev
TSV 120 A+N
svetlobne in
svetlobno-signalne
opreme
Odsevniki
TSV 121 X
Svetilke: gabaritne, TSV 122
pozicijske prednje in
X
zadnje, zavorne, za
dnevno
vožnjo,
bočne
Smerne svetilke
TSV 123 X
Svetilke zadnje
TSV 124 X
registrske tablice
Žarometi (vključno z TSV 125 X
žarnicami
Žarometi za meglo
TSV 126 X
Naprave za vleko TSV 127 A
vozila
Zadnje svetilke za
TSV 128 X
meglo
Žaromet za
TSV 129 X
vzvratno vožnjo
Parkirne svetilke
TSV 130 X
Varnostni pasovi
TSV 131 A
Vidno polje voznika
TSV 132 S
Označevanje stikal,
TSV 133 X
kontrol in upravljal
Odleditev in sušenje TSV 134 A
Pranje/brisanje
TSV 135 A

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

X
A
X

X
A
X

X
A
X

X
A
X

X
A
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

A+K
A
X
X

A+K
A
X
X

A+K
A
X
X

A+K
A
X
X

A+K
A
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

––
D

D

D

D

D

X

X

X

X

X

X
A

X
A

X
A

X
A

X
A

X

X

X

X

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
A

X
A

X
A

X
A

X
A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
A

X
A

X
A

X
A

X
A

X

X

X

X

X

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
56
57
(1)

Ogrevalni sistemi
TSV 136
Blatniki
TSV 137
Nasloni za glavo
TSV 138
Emisije CO2/poraba TSV 139
goriva
Moč motorja
TSV 140
Emisije
dizelskih TSV 141
motorjev
Bočna zaščita
TSV 142
Zaščita pred
TSV 143
škropljenjem vode
izpod koles
Mase in mere
TSV 144
(osebna vozila)
Varnostna stekla
TSV 145
Pnevmatike
TSV 146
Omejilniki hitrosti
TSV 147
Mase in mere(druga TSV 148
vozila razen tistih iz
točke 44)
Zunanji štrleči deli
TSV 149
kabin tovornih vozil
Naprave za
TSV 150
spenjanje vozil
Vnetljivost
TSV 151
Avtobusi
TSV 152
Čelni trk
TSV 153
Bočni trk
TSV 154
Vozila za prevoz
TSV 156
nevarnega blaga
Zaščita pred
TSV 157
podletom od
spredaj
Zahteve Tehnične specifikacije TSV
vozilo za prevoz nevarnega blaga.
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X
X
X
––
X
A

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

––
A
X
X

––
A
X
X

A

A

A

X

X

––
X(1)

X
X

X
X

X
––
A

––
A
X

X

––
––

––
A
X
X

X

X

A

X
A

––
A

––
A

––
A

––
A

––
A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X

X

156 se uporabljajo samo, če proizvajalec zahteva ES-homologacijo za

Pomen oznak:
X

Ni izjem, razen tistih, določenih v posamični tehnični specifikaciji.

––

Ta tehnična specifikacija ne velja za to vozilo (ni predpisa).

A

Izjeme so dovoljene, kjer teh zahtev zaradi posebnega namena vozila ni mogoče izpolniti v celoti.
Proizvajalec mora homologacijskemu organu zadovoljivo dokazati, da zaradi posebnega namena vozila
ni mogoče izpolniti zahtev.

K

Dovoljene so dodatne alarmne naprave za priklic pomoči v sili.

N

Če so vgrajene vse obvezne svetlobne naprave in če ne vpliva na geometrijsko vidnost.

S

Faktor prepuščanja svetlobe je vsaj 60%, kot zaslanjanja stebrička “A” ne presega 10 stopinj.

____________________
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PRILOGA II –Del 2 – Tabela 3
Druga vozila za posebne namene
(vključno z bivalnimi prikolicami)
V tabeli navedene izjeme so dovoljene samo, če proizvajalec zadovoljivo dokaže homologacijskemu
organu, da zaradi posebnega namena vozila ni mogoče izpolniti vseh zahtev.
Zap.
št.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
40
41
42
43
45
46
47
48

Predmet homologacije
Nivo hrupa
Emisija
Posode za gorivo/zaščita
pred podletom od zadaj
Namestitev zadnje registrske
tablice
Krmilje
Ključavnice in tečaji vrat
Zvočni signal
Vzvratna ogledala
Zavore
Odprava radijskih motenj
Dimljenje dizelskih motorjev
Zaščita pred nedovoljeno
uporabo in imobilizator
Zaščita voznika pred
volanom pri trčenju
Trdnost sedežev
Merilnik hitrosti in vzvratna
prestava
Tablice proizvajalca
Pritrdišča varnostnih pasov
Namestitev svetlobne in
svetlobno-signalne opreme
Odsevniki
Svetilke: gabaritne,
pozicijske prednje in zadnje,
zavorne, za dnevno vožnjo,
bočne
Smerne svetilke
Svetilke zadnje registrske
tablice
Žarometi (vključno z
žarnicami
Žarometi za meglo
Naprave za vleko vozila
Zadnje svetilke za meglo
Žaromet za vzvratno vožnjo
Parkirne svetilke
Varnostni pasovi
Označevanje stikal, kontrol
in upravljal
Odleditev in sušenje
vetrobrana
Pranje/brisanje vetrobrana
Moč motorja
Emisije dizelskih motorjev
Bočna zaščita
Zaščita pred škropljenjem
vode izpod koles
Varnostna stekla
Pnevmatike
Omejilniki hitrosti
Mase in mere

Tehnična
specifikacija

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

TSV 101
TSV 102
TSV 103

H
Q
F

H
Q
F

H
Q
F

H
Q
F

H
Q
F

X

X

X

X

TSV 104

A+
R
X

A+
R
X

A+
R
X
B
X
X
X
X
H
X

A+
R
X

A+
R
X

A+
R
X

X
X
X
X
H
X

A+
R
X
B
X
X
X
X
H
X

A+
R
X

X
X
X
X
H
X

A+
R
X
B
X
X
X
X
H
X

X
X

X
X

X
X

X
X

TSV 105
TSV 106
TSV 107
TSV 108
TSV 109
TSV 110
TSV 111
TSV 112
TSV 113

X

TSV 114
TSV 115

D
X

D
X

D
X

D
X

D
X

TSV 116
TSV 117
TSV 118

X
D
A+
N
X

X
D
A+
N
X

X
D
A+
N
X

X
D
A+
N
X

X
D
A+
N
X

X

X

X

X

A+
N
X

A+
N
X

A+
N
X

A+
N
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TSV 123
TSV 124

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

TSV 125

X

X

X

X

X

TSV 126
TSV 127
TSV 128
TSV 129
TSV 130
TSV 131
TSV 133

X
A
X
X
X
D
X

X
A
X
X
X
D
X

X
A
X
X
X
D
X

X
A
X
X
X
D
X

X
A
X
X
X
D
X

X
X

X
X

X
X

X
X

TSV 134

O

O

O

O

O

TSV 135
TSV 140
TSV 141
TSV 142
TSV 143

O
X
H

O
X
H

O
X
H

O
X
H
X
X

O
X
H
X
X

X
X

X
X

TSV 143
TSV 143
TSV 143
TSV 143

J
X

J
X
X
X

J
X
X
X

TSV 121
TSV 122

X

J
X
X
X

J
X
X

J
X

J
X

J
X

J
X

X

X

X

X
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49
50
51
52
54
56
57

Zunanji štrleči deli kabin
tovornih vozil
Naprave za spenjanje vozil
Vnetljivost
Avtobusi
Bočni trk
Vozila za prevoz nevarnega
blaga
Zaščita pred podletom od
spredaj
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TSV 143
TSV 150
TSV 151
TSV 152
TSV 154
TSV 156

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

TSV 157

Pomen oznak:
X

Ni izjem, razen tistih, določenih v posamični tehnični specifikaciji.

A

Izjeme so dovoljene, kjer teh zahtev zaradi posebnega namena vozila ni mogoče izpolniti v celoti.
Proizvajalec mora homologacijskemu organu zadovoljivo dokazati, da zaradi posebnega namena vozila
ni mogoče izpolniti zahtev.

B

Uporaba je omejena samo na vrata za dostop do sedežev, namenjenih normalni uporabi med vožnjo, in
če razdalja med točko R sedeža in ravnino povprečne površine vrat, merjena pravokotno na vzdolžno
srednjico vozila, ni daljša od 500 mm.

D

Uporaba je omejena na sedeže za normalno uporabo med vožnjo.

F

Dovoljena je sprememba položitve in dolžine cevi za oskrbo z gorivom kot tudi prestavljanje posode za
gorivo v okviru gabaritov vozila.

H

Brez dodatnih preskusov je dovoljena sprememba dolžine izpušnega sistema za zadnjim dušilnikom
zvoka, ki ne presega 2 m.

J

Za vsa okenska stekla, razen stekel vozniške kabine (vetrobransko steklo in bočna stekla), je lahko
material bodisi varnostno steklo ali toga plastika.

N

Če so vgrajene vse obvezne svetlobne naprave in če ne vpliva na geometrijsko vidnost.

O

Vozilo mora biti spredaj opremljeno z ustreznim sistemom.

Q

Brez dodatnega preskusa je dovoljena sprememba dolžine izpušnega sistema za zadnjim glušnikom, ki
ne presega 2 m. ES-homologacija, izdana za najbolj značilno vzorčno osnovno vozilo, ostane veljavna
ne glede na spremenjeno referenčno težo.

R

Če se lahko namestijo in ostanejo vidne registrske tablice vseh držav članic.
____________________
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PRILOGA II – Del 2 – Tabela 4
Avto-dvigala
Zap.
št.

1
2
3

Predmet homologacije

23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
40
41
42
43
45
46

Nivo hrupa
Emisija
Posode za gorivo/zaščita pred podletom od
zadaj
Namestitev zadnje registrske tablice
Krmilje
Ključavnice in tečaji vrat
Zvočni signal
Vzvratna ogledala
Zavore
Odprava radijskih motenj
Dimljenje dizelskih motorjev
Notranja oprema
Zaščita pred nedovoljeno uporabo in
imobilizator
Trdnost sedežev
Merilnik hitrosti in vzvratna prestava
Tablice proizvajalca
Pritrdišča varnostnih pasov
Namestitev svetlobne in svetlobno-signalne
opreme
Odsevniki
Svetilke: gabaritne, pozicijske prednje in
zadnje, zavorne, za dnevno vožnjo, bočne
Smerne svetilke
Svetilke zadnje registrske tablice
Žarometi (vključno z žarnicami)
Žarometi za meglo
Naprave za vleko vozila
Zadnje svetilke za meglo
Žaromet za vzvratno vožnjo
Parkirne svetilke
Varnostni pasovi
Označevanje stikal, kontrol in upravljal
Odleditev in sušenje vetrobrana
Pranje/brisanje vetrobrana
Moč motorja
Emisije dizelskih motorjev
Bočna zaščita
Zaščita pred škropljenjem vode izpod koles
Varnostna stekla
Pnevmatike

47
48
49
50
57

Omejilniki hitrosti
Mase in mere
Zunanji štrleči deli kabin tovornih vozil
Naprave za spenjanje vozil
Zaščita pred podletom od spredaj

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
17
18
19
20
21
22

Tehnična
specifikacija
TSV 101
TSV 102
TSV 103

Avto-dvigala kategorije N
T
X
X

TSV 104
TSV 105
TSV 106
TSV 107
TSV 108
TSV 109
TSV 110
TSV 111
TSV 112
TSV 113

X
X - bočno krmiljenje dovoljeno
A
X
X
U
X
X
X
X

TSV 115
TSV 117
TSV 118
TSV 119
TSV 120

D
X
X
D
A+Y

TSV 121
TSV 122

X
X

TSV 123
TSV 124
TSV 125
TSV 126
TSV 127
TSV 128
TSV 129
TSV 130
TSV 131
TSV 133
TSV 134
TSV 135
TSV 140
TSV 141
TSV 142
TSV 143
TSV 145
TSV 146

X
X
X
X
A
X
X
X
D
X
O
O
X
V
X
X
J
A, če so izpolnjene zahteve standarda
ISO 10571:1995 (E) ali ETRTO
Standardizacijski priročnik 1998.
X
X
X
X
X

TSV 147
TSV 148
TSV 149
TSV 150
TSV 157
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Pomen oznak:
X

Ni izjem, razen tistih, določenih v posamični tehnični specifikaciji.

A

Izjeme so dovoljene, kjer teh zahtev zaradi posebnega namena vozila ni mogoče izpolniti v celoti.
Proizvajalec mora homologacijskemu organu zadovoljivo dokazati, da zaradi posebnega namena vozila
ni mogoče izpolniti zahtev.

D

Uporaba je omejena na sedeže za normalno uporabo med vožnjo.

J

Za vsa okenska stekla, razen stekel vozniške kabine (vetrobransko steklo in bočna stekla), je lahko
material bodisi varnostno steklo ali toga plastika.

O

Vozilo mora biti spredaj opremljeno z ustreznim sistemom.

T

Preskus je treba opraviti samo pri dokončanem/dodelanem vozilu. Vozilo se lahko preskuša po Tehnični
specifikaciji TSV 101. Ob upoštevanju točke 5.2.2.1 Priloge I k Tehnični specifikaciji TSV 101, se
uporabljajo naslednje mejne vrednosti:
- 81 dB(A) za vozila z močjo motorja manjšo od 75 kW;
- 83 dB(A) za vozila z močjo motorja ne manjšo od 75 kW, vendar manjšo od 150 kW;
- 84 dB(A) za vozila z močjo motorja ne manjšo od 150 kW.

U

Preskušati je treba samo dokončana/dodelana vozila. Vozila z največ štirimi osmi morajo ustrezati
zahtevam, opredeljenim v Tehnični specifikaciji TSV 109. Odstopanja so dovoljena pri vozilih z več kot
štirimi osmi, če:
- tako zahteva posebna konstrukcija,
- so izpolnjene vse učinkovitosti zavornega sistema, ki se nanašajo na parkirno, delovno in pomožno
zavoro, kot je opredeljeno v Tehnični specifikaciji TSV 109.

V

Sprejemljivo je izpolnjevanje zahtev Pravilnika o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z
notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje (Uradni list RS, št. 85/03).

Y

Če so vgrajene vse obvezne svetlobne naprave.

____________________
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PRILOGA II – Del 3
SEZNAM ZAHTEV ZA POSAMIČNE ODOBRITVE
UNIKATNIH VOZIL
1

Pri posamični odobritvi unikatnih vozil se opravi inženirska ocena sistemov, samostojnih
tehničnih enot in sestavnih delov vozila (v nadaljnjem besedilu: sestavni deli), kakor tudi celotne
konstrukcije vozila. Preveriti je treba še izračune, morebitne certifikate o ES-homologaciji
oziroma poročila o preskušanju o vgrajenih sestavnih delih ter poročila o poenostavljenem
preskusu zavor, izpušnih plinov in hrupa. Zahteva po vgradnji homologiranega dela vključuje
tudi inženirsko oceno ustreznosti njegove vgradnje!
Pri unikatnih vozilih za posebne namene se za posamezne kategorije vozil dodatno upoštevajo
pogoji iz Dela 2.
Za vozila, ki so bila unikatno dokončana v postopku večstopenjske gradnje vozila in je bilo
osnovno vozilo že homologirano se opravi le inženirska ocena dodelanega dela vozila in
pregled homologacijskih dokazil o novo vgrajenih elementih.
Vrste postopkov ugotavljanja skladnosti:
x - vgradnja homologiranega dela
p - poenostavljen preskus
i - inženirska ocena
– - se ne preverja
Če proizvajalec v primeru, kjer je sicer zahtevan poenostavljen preskus ali inženirska ocena,
predloži ustrezen homologacijski dokument, se tega preskusa ali ocene ne opravi.

2

Pri zelo majhni seriji se organ za posamično odobritev vozila lahko odloči, da se opravi
podroben pregled le pri vzorčnem vozilu. Pri drugih vozilih iste serije se opravi poenostavljen
pregled, ki vključuje ugotovitev skladnosti z vzorčnim vozilom in pregled delov, ki bistveno
vplivajo na varnost vozila.

3

»Inženirska ocena« pomeni strokovno oceno o izpolnjenosti predpisanih zahtev, ki jo opravi
strokovnjak, določen s strani strokovne organizacije, na podlagi svojih izkušenj na področju
vozil ob uporabi uveljavljene inženirske prakse.
»Poenostavljen preskus« pomeni preskus, ki zajema osnovni del homologacijskega preskusa
po ustrezni TSV, ki ga opravi tehnična služba, in sicer:
zavore:
preskus tipa 0
emisije:
preskus po postopku tehničnega pregleda
hrup:
preskus hrupa v vožnji (lahko na nehomologiranem preskuševališču).
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Tabela 1
ŠTIRI- IN VEČKOLESNA VOZILA

Predmet homologacije
1. Nivo hrupa
2. Emisije
3. Posoda za gorivo/
zaščita pred podletom
4. Namestitev zadnje registrske tablice
5. Krmilje
6. Ključavnice in tečaji vrat
7. Zvočni signal
8. Vzvratna ogledala
9. Zavore
10. Elektromagnetna združljivost
11. Dimljenje dizelskih motorjev
12. Notranja oprema
13. Zaščita pred nedovoljeno uporabo
14. Zaščita voznika pred volanom pri trčenju
15. Trdnost sedežev
16. Zunanji štrleči deli
17. Vzvratna prestava / merilnik hitrosti
18. Tablica proizvajalca
19. Pritrdišča varnostnih pasov
20. Vgradnja svetlobne opreme
21. Odsevniki
22. Gabaritne, pozicijske, zavorne, bočne,
dnevne svetilke
23. Smerniki
24. Osvetlitev zadnje registrske tablice
25. Žarometi (vključno z žarnicami)
26. Žarometi za meglo
27. Naprava za vleko vozila
28. Zadnje svetilke za meglo
29. Žaromet za vzvratno vožnjo
30. Parkirne svetilke
31. Varnostni pasovi
32. Vidno polje voznika
33. Označevanje stikal, kontrol in ročic
34. Odleditev in sušenje vetrobrana
35. Pranje/brisanje vetrobrana
36. Grelni sistemi
37. Blatniki
38. Nasloni za glavo
39. Emisije CO2 / Poraba goriva
40. Moč motorja
41. Emisije dizelskega motorja
42. Bočna zaščita
43. Zaščita pred škropljenjem vode izpod
koles
44. Mase in mere (osebna vozila)
45. Varnostna stekla
46. Pnevmatike
47. Omejilnik hitrosti
48. Mase in mere (razen osebnih vozil – tč.
44)
49. Zunanji štrleči deli kabin tovornih vozil
50. Naprave za spenjanje vozil
51. Vnetljivost materialov
52. Avtobusi
53. Čelni trk
54. Bočni trk
56. Vozila za prevoz nevarnega blaga
57. Zaščita pred podletom od spredaj

Tehnična
specifikacija
TSV 101
TSV 102
TSV 103

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

p
p
i

p
p
i

p
p
i

p
p
i

TSV 104
TSV 105
TSV 106
TSV 107
TSV 108
TSV 109
TSV 110
TSV 111
TSV 112
TSV 113
TSV 114
TSV 115
TSV 116
TSV 117
TSV 118
TSV 119
TSV 120
TSV 121
TSV 122

i
i
i
x
x
p
–
x
i
i
–
i
i
i/p
i
i
i
x
x

i
i

i
i

p
p
i
i
i
i

i
i

i
i

i
i
i

i
i
i

x
x
p
–
x

x
x
p
–
x

i
i
i
x
x
p
–
x

p
p
i
i
i
i
x
x
p
–
x

x
x
p
–
x

p

p

p
–

p
–

i

i

i

i

i

i

i

i

i/p
i
i
i
x
x

i/p
i
i
i
x
x

i/p
i
i
i
x
x

i/p
i
i
i
x
x

i

i

i

i

i
x
x

i
x
x

i
x
x

i
x
x

TSV 123
TSV 124
TSV 125
TSV 126
TSV 127
TSV 128
TSV 129
TSV 130
TSV 131
TSV 132
TSV 133
TSV 134
TSV 135
TSV 136
TSV 137
TSV 138
TSV 139
TSV 140
TSV 141
TSV 142
TSV 143

x
x
x
x
i
x
x
x
x
i
i
i
i
i
i
i
–
i
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

i
i
i
i
i
i

i
i
i
i
i
i

i
i
i

i
i
i

i
i

i
i

i
i

i

i

i

i

i
x

i
x

i
x

i

i

i
x
i
i

i
x
i
i

i
i

i
i

TSV 144
TSV 145
TSV 146
TSV 147
TSV 148

i
x
x

x
x
x
i

x
x
x
i

i

x
x
x
i

x
x
x
i

x
p
i

x
p
i

i
x

i
x

i
x

i
i

i

x
i

x
i

TSV 149
TSV 150
TSV 151
TSV 152
TSV 153
TSV 154
TSV 156
TSV 157

x

i
–
i
i
i/p
i
i
i
x
x
x
x
x
x
i
x
x
x
x
i
i
i
I

x
x

x

x

x

x

i

i

i

i

x

x

x

x

i

i

x

x

i
i
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Tabela 2
DVO- IN TRIKOLESNA VOZILA
Predmet homologacije
1. Zaviranje
2. Označevanje naprav za upravljanje
3. Zvočni signal
4. Stojala
5. Ročaji za potnike
6. Zaščita pred nedovoljeno uporabo
7. Tablica proizvajalca
8. Vgradnja svetlobne opreme
9. Mase in mere
10. Prostor zadnje registrske tablice
11. Največja hitrost, navor, moč
12. Pnevmatike
13. Svetlobne naprave
14. Zunanji štrleči deli
15. Vzvratna ogledala
16. Emisije izpušnih plinov
17. Posode za gorivo
18. Odpornost proti nedovoljenim posegom
19. Elektromagnetna združljivost
20. Hrup
21. Mehanske naprave za spenjanje
22. Varnostni pasovi / pritrdišča
23. Varnostna stekla
24. Merilnik hitrosti

Tehnična
specifikacija
TSV 301
TSV 302
TSV 303
TSV 304
TSV 305
TSV 306
TSV 307
TSV 308
TSV 309
TSV 310
TSV 311
TSV 312-I
TSV 312-II
TSV 312-III
TSV 312-IV
TSV 312:V
TSV 312-VI
TSV 312-VII
TSV 312-VIII
TSV 312-IX
TSV 312 X
TSV 312-XI
TSV 312-XII
TSV 313

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

p
i
x
i
i
i
i
i
i
i
p
x
x
i
x
p
i
i
–
p
x

p
i
x

p
i
x
i
i
i
i
i
i
i
i
x
x
i
x
p
i
i
–
p
x

p
i
x

p
i
x

p
i
x

p
i
x

i
i
i
i
i
i
i
x
x
i
x
p
i
i
–
p
x
x/i
x
x

i
i
i
i
i
i
x
x
i
x
p
i
i
–
p
x
x/i
x
x

i
i
i
i
i
p
x
x
i
x
p
i
i
–
p
x
x/i
x
x

i
i
i
i
i
i
x
x
i
x
p
i
i
–
p
x
x/i
x
x

x

i
i
i
i
i
i
p
x
x
i
x
p
i
i
–
p
x
x/i
x
x

x

Tabela 3
KMETIJSKA IN GOZDARSKA VOZILA
Predmet homologacije
(*)

1. Določeni deli in lastnosti
2. Največja hitrost in prostor za
tovor
3. Vzvratna ogledala
4. Vidno polje in brisalci stekla
5. Krmilje
6. Elektromagnetna združljivost
7. Zaviranje
8. Sedeži za potnike
9. Hrup na vozniškem sedežu
10. Zaščita pri prevračanju
11. Dimljenje dizelskih motorjev
12. Vozniški sedež
13. Vgradnja svetlobne opreme
14. Elementi svetlobne opreme
15. Naprave za vlečenje traktorja in
vzvratna prestava
16. Zaščita pri prevračanju (statični
preskus)
17. Delovni prostor, vrata in okna
18. Odgoni
19. Zadnja zaščita pri prevračanju
ozkokolotečnih traktorjev
20. Naprave za upravljanje
(vgradnja, lega, označevanje)
21. Prednja zaščita pri prevračanju
ozkokolotečnih traktorjev
22. Mere in vlečene mase
23. Regulator vrtilne frekvence in
zaščita
24. Zasteklitev
25. Mehanske priključne naprave
26. Tablica proizvajalca
27. Upravljanje zavor vlečenega
vozila
28. Emisije onesnaževal

Tehnična
specifikacija
TSV 401
TSV 402

T1

T2

T3

T4

T5

C

R

S

x,p,i
p

x,p,i
p

x,p,i
p

x,p,i
p

x,p,i
p

i
p

i

i

TSV 403
TSV 404
TSV 405
TSV 406
TSV 407
TSV 408
TSV 409
TSV 410
TSV 411
TSV 412
TSV 413
TSV 414
TSV 415

x
i
i
–
p
i
p
i
p
i
i
x
i

x
i
i
–
p

x
i
i
–
p
i
p
i
p
i
i
x
i

x
i
i
–
p
i
p
i
p
i
i
x
i

x
i
i
–
p
i
p
i
p
i
i
x
i

x
i
i
–
p
i
p
i
p
i
i
x
i

p

p

i
x

i
x

TSV 416

i

i

i

i

i

TSV 417
TSV 418
TSV 419

i
i

i
i
i

i
i

i
i
i

i
i
i

i
i

TSV 420

i

i

i

i

i

i

i

i
i

i

i
i
i

i
i
i

TSV 421

p
i
p
i
i
x
i

i

TSV 422-I
TSV 422-II

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

TSV 422-III
TSV 422-IV
TSV 422-V
TSV 422-VI

x
i
i
i

x
i
i
i

x
i
i
i

x
i
i
i

x
i
i
i

x
i
i
i

TSV 423

p

p

p

p

p

p
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29. Pnevmatike
TSV ...
i
i
i
i
i
i
30. Stabilnost
TSV ...
i
31. Pritrdišča varnostnih pasov
TSV 119
i
i
i
i
i
i
32. Varnostni pasovi
TSV 131
x
33. Vzvratna prestava in merilnik TSV 117
i
hitrosti
34. Naprave za preprečevanje TSV 143
i
škropljenja
35. Omejilniki hitrosti
TSV 147
i
36. Zadnja zaščita proti podletu
TSV ...
i
37. Bočna zaščita
TSV 142
i
i
(*)
Odvisno od dela na katerega se TSV nanaša:
- največja dovoljena masa, prostor in namestitev registrskih tablic, dodatne uteži, posoda za gorivo – "i";
- raven hrupa – "p";
- zvočna opozorilna naprava – "x".

i

____________________

PRILOGA II - Del 4
PREDPISI Z VSEBINSKO ENAKIMI ZAHTEVAMI

A) ŠTIRI- IN VEČKOLESNA VOZILA
Predpisi, ki vsebujejo vsebinsko enake zahteve, kot so vsebovane v tehničnih specifikacijah za vozila,
navedenih v Delu 1A so določeni v Prilogi IV (Del II) Pravilnika o ES-homologaciji motornih vozil
(Uradni list RS, št. 84/02).

B) KMETIJSKI IN GOZDARSKI TRAKTORJI
Predpisi, ki vsebujejo vsebinsko enake zahteve, kot so vsebovane v tehničnih specifikacijah za vozila,
navedenih v Delu 1B so določeni v delih II-A, II-B in II-C Poglavja B Priloge II pravilnika o
ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev (Uradni list RS, št. 125/03).

____________________
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PRILOGA III
OPISNI LIST, št.: ……..
(za pridobitev homologacije za tip vozila)
Ta dokument je treba predložiti v treh izvodih. Če se v okviru enega tipa vozila pojavlja več variant
oziroma izvedenk, je treba podatke zanje, če se razlikujejo, posamično navesti (če je mogoče,
označiti s kraticami ter navesti šifrant kratic). Če za posamezno vozilo določen podatek ne pride v
poštev, je treba tam narediti črtico.

1. del
Podatki za potrdilo o skladnosti
0
0.1
0.2
0.2.1
0.2.2
0.3
0.3.1
0.4
0.4.1
0.4.2
0.5

Splošno
Znamka:.................................................................................................................................
Tip:.........................................................................................................................................
Variante in izvedenke tega tipa: ...........................................................................................
...............................................................................................................................................
Trgovska oznaka: .................................................................................................................
Podatki za identifikacijo tipa vozila: ......................................................................................
Mesto te označbe: ................................................................................................................
Kategorija vozila: ..................................................................................................................
Vrsta nadgradnje ...................................................................................................................
Dodatni opis nadgradnje: .....................................................................................................
Ime in naslov proizvajalca: ...................................................................................................

1

Mere vozila (mm)

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Največja dolžina: ..................................................................................................................
Največja širina: .....................................................................................................................
Največja višina (v neobremenjenem stanju): ................................................................................
Število osi: ............................................................................................................................
Medosje oz. medosja: ..........................................................................................................
Zadnji previs: ........................................................................................................................

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.7.6
2.8

Mase vozila (kg)
Največja dovoljena masa vozila: ..........................................................................................
Največja dovoljena masa vozila pri registraciji: ....................................................................
Največja dovoljena masa skupine vozil pri registraciji: ........................................................
Masa vozila (v neobremenjenem stanju, pripravljeno za vožnjo): .............................................
Razporeditev največje dovoljene mase na osi (za vozila nad 3.500 kg): ....................................
Največje dovoljene osne obremenitve: ................................................................................
Največja dovoljena masa priklopnega vozila (izpolniti samo za motorno vozilo):
zaviranega priklopnika: .........................................................................................................
zaviranega polpriklopnika: ....................................................................................................
zaviranega priklopnika s centralno osjo: ..............................................................................
največja dovoljena masa skupine vozil: .................................................................
vozilo je primerno za vleko priklopnika: da / ne(*)
nezaviranega priklopnega vozila: .........................................................................................
Največja dovoljena statična navpična sila na vlečni sklopki / krogli / sedlu (*): .....................

(*)

Neustrezno črtati
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3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3

Pogonski motor
Motor z notranjim zgorevanjem:
delovna prostornina: ……………………..cm3
nazivna moč: ..................…. kW pri .................….. min-1
vrsta goriva: dizelsko / bencin / utekočinjeni naftni plin / zemeljski plin / etanol (*)
označba motorja (po identifikaciji proizvajalca): ...........................................................................
Elektromotor
tip: .........................................................................................................................................
nazivna trajna moč: ...................... kW
delovna napetost: ......................... V
pogonske baterije (tip, število, napetost): .............................................................................
Razmerje moč/masa vozila (samo za kategorijo L - motorna kolesa): .............................................

4

Barva vozila: .........................................................................................................................

5
5.1
5.2

Sedeži
število sedežev (vključno z vozniškim): ......................................................................................
število stojišč: .......................................................................................................................

6

Najvišja hitrost: ………………km/h

7
7.1
7.2
7.3

Raven hrupa (točna oznaka predpisa, po katerem je izmerjena): .......................................................
v mirovanju: …………….. dB/A
pri vrtilni frekvenci motorja: …………….. min-1
v vožnji: …………….dB/A

8
8.1

Emisije izpušnih plinov (točna oznaka predpisa, po katerem so izmerjene): ......................................
1. postopek: CO .....….. g/kWh / g/km(*), HC ......…. g/kWh / g/km(*),
NOx ...……. g/kWh / g/km(*), HC+NOx .........… g/km, delci ............ g/kWh /g/km(*)
2. postopek: CO ………. g/kWh, NOx ………. g/kWh, THC ………. g/kWh, CH4 ………. g/kWh,
delci…………g/kWh
Emisija CO2 / poraba goriva – kombinirana – (točna oznaka predpisa, po katerem je izmerjena): .................
CO2 ………. g/km, poraba goriva: ……………..l/100 km
Emisijski podatki za tehnični pregled vozila
Motor na kompresijski vžig:
korigiran absorpcijski koeficient k: ……. m-1
običajna vrtilna frekvenca prostega teka: ………………. min-1
najvišja vrtilna frekvenca motorja: ………………… min-1
temperatura olja (najvišja / najnižja) : ………… / ………. °C
Motor na prisilni vžig:
nizka vrtilna frekvenca prostega teka: ……………… min-1
vsebina CO: ………………..vol %
temperatura olja: …………..°C
visoka vrtilna frekvenca prostega teka: ……………… min-1
vsebina CO: ………………..vol %
lambda: …………..
temperatura olja: …………..°C

8.2
8.3
8.3.1
8.4
8.4.1
8.4.1.1
8.4.1.2
8.4.1.3
8.4.1.4
8.4.2
8.4.2.1
8.4.2.1.1
8.4.2.1.2
8.4.2.2
8.4.2.2.1
8.4.2.2.2
8.4.2.2.3

(*)

Neustrezno črtati
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9

Dovoljene pnevmatike in platišča (mere, indeks nosilnosti, hitrostni razred): ..................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

10
10.1

Homologacijska oznaka vgrajene vlečne naprave: ..............................................................
D-vrednost: …………………….
____________________

2. del
Dodatni podatki o vozilu
0
0.6
0.7
0.7.1
0.7.2
0.8

0.9

Splošni konstrukcijski podatki o vozilu
Fotografija in / ali(*) risbe vzorčnega vozila z označbo variante oziroma izvedenke (število prilog): ...
Število osi in koles: ...............................................................................................................
Število in lega krmiljenih osi: ................................................................................................
Število in lega pogonskih osi: ...............................................................................................
in morebitna medsebojna povezava: ...................................................................................
Okvir vozila: (opis, skica, število prilog) ...............................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Lega in namestitev glavnega pogonskega motorja: .............................................................
...............................................................................................................................................

1
1.7
1.7.1
1.7.2

Mere vozila (mm)
Koloteki:
vseh krmiljenih osi: ...............................................................................................................
ostalih osi: ............................................................................................................................

3
3.4.1
3.4.2
3.42.2.1
3.4.2.2
3.4.2.3
3.4.2.4
3.4.2.5
3.4.2.6
3.4.2.7

Motor
Nadtlačni polnilnik: da / ne (*)
Naprave za zmanjšanje onesnaževanja zraka:
katalizator: da / ne (*)
lambda sonda: da / ne (*)
vpihovanje zraka: da / ne (*)
recirkulacija izpušnih plinov: da / ne (*)
sistem za preprečevanje izhlapevanja goriva: da / ne (*)
filter trdnih delcev: da / ne (*)
vgrajen OBD sistem: da / ne (*)

5
5.3
5.4

Sedeži
Število varnostnih pasov, tip in razmestitev: ........................................................................
Število naslonov za glavo in razmestitev: ............................................................................

9
9.1
9.2

Pnevmatike
Priporočeni tlak polnjenja pnevmatik: ...................................................................................
Izvedba in velikost rezervnega kolesa: ................................................................................

(*)

Neustrezno črtati
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11
11.1
11.2
11.3
11.3.1
11.3.2
11.4

Prenos moči
Vrsta prenosa: mehaničen, hidravličen, električen, drugo(*): ................................................
Sklopka (tip): ........................................................................................................................
Menjalnik: ročno pretikanje, avtomatičen, brezstopenjski(*) tip: ............................................
Prestavna razmerja menjalnika: ...........................................................................................
Prestavno razmerje reduktorja: ............................................................................................
Stalno prestavno razmerje (od menjalnika do koles): ..........................................................

12
12.1

Obese koles
Vrsta in izvedba obese koles posameznih osi: ....................................................................
...............................................................................................................................................

13
13.1
13.2

Vzmetenje
Vrsta vzmetenja (po posameznih oseh): ..............................................................................
...............................................................................................................................................
Nastavitev nivoja: da / ne (*)

14
14.1
14.2.
14.3

Naprava za upravljanje vozila
Tip naprave za upravljanje: ..................................................................................................
Povezava z upravljanimi kolesi: ...........................................................................................
Vrsta servo naprave za upravljanje: .....................................................................................

15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5

Zavorni sistem
Delovna zavora (opis sistema): ............................................................................................
Tip zavore po oseh: ..............................................................................................................
Prenos sile: mehaničen, hidravličen, pnevmatičen, električen (*)
Servo ojačevalnik (vrsta in tip): ............................................................................................
Pomožna zavora (vrsta, delovanje, način aktiviranja): .........................................................
...............................................................................................................................................
Parkirna zavora (vrsta, delovanje, način aktiviranja): ..........................................................
...............................................................................................................................................
ALB (mesto tablice): .............................................................................................................
ABS: da / ne (*)
Zadrževalnik (retarder) tip: ...................................................................................................

15.6
15.7
15.8
15.9

____________________

(*)

Neustrezno črtati
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3. del
Seznam podeljenih homologacij oziroma poročil o preskusu
za posamezne sisteme, samostojne tehnične enote ali sestavne dele
(v obliki tabele po naslednjem vzorcu)
Predmet – (z zaporedno številko) iz
ustrezne tabele iz Priloge II

Predpis, po katerem je bila
podeljena homologacija oziroma
opravljen preskus

Številka homologacije oziroma
poročila o preskusu

____________________

4. del
Priloge opisnega lista

Obvezne priloge:
– skica tablice proizvajalca
– razlaga tablice proizvajalca
– razlaga VIN številke
– razlaga šifre variante in izvedenke
– ostale priloge:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

____________________

Vložnik:
– naziv: ..............................................................................................................................................
– naslov: ............................................................................................................................................
– ime in priimek ter funkcija odgovorne osebe: .................................................................................
– podpis odgovorne osebe: ...............................................................................................................
– kraj in datum: ..................................................................................................................................

____________________
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PRILOGA IV
VZOREC
največji format: A4 (210 x 297 mm)
CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI VOZILA
Ime homologacijskega organa

Stran 1
Sporočilo o podelitvi / razširitvi / zavrnitvi / preklicu homologacije(1)
za tip dokončanega / dodelanega / nedodelanega vozila (1)
skladno s pravilnikom o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 30/04)
Številka homologacije: ......................................................................................................................
Razlog za razširitev(1): .......................................................................................................................
0.1
0.2
0.2.1
0.3
0.3.1
0.4
0.5

0.8

Znamka (tovarniško ime proizvajalca): ...................................................................................
Tip: ..........................................................................................................................................
Trgovska oznaka (2): ................................................................................................................
Oznaka za identifikacijo tipa, če je oznaka na vozilu: .............................................................
Mesto oznake: .........................................................................................................................
Kategorija vozila (3): .................................................................................................................
Ime in naslov proizvajalca dokončanega vozila (1): .................................................................
Ime in naslov proizvajalca osnovnega vozila (1) (4): .................................................................
Ime in naslov proizvajalca zadnje proizvodne stopnje nedodelanega vozila (1) (4):
.............….. ..............................................................................................................................
Ime in naslov proizvajalca dodelanega vozila (1) (4): ................................................................
Ime(na) in naslov(i) tovarne (tovarn), ki izdeluje(jo) vozilo: ....................................................
Podpisani s tem potrjujem točnost proizvajalčevih podatkov v priloženih opisnih listih zgoraj
opisanega(ih) vozila (vozil) kot tudi veljavnost priloženih rezultatov preskusov za vsa vozila
tega tipa. Homologacijski organ je izbral vzorčno(a) vozilo(a), ki ga(jih) je proizvajalec
predložil v pregled kot prototip(e) za ta tip vozila.

1

Za dokončana in dodelana vozila / variante(1): .......................................................................
Tip vozila ustreza/ne ustreza(1) tehničnim zahtevam vseh posamičnih tehničnih specifikacij,
kot je določeno v Prilogi II k pravilniku o ugotavljanju skladnosti vozil.

2

Za nedodelana vozila / variante (1): .........................................................................................
Tip vozila ustreza / ne ustreza(1) tehničnim zahtevam posamičnih tehničnih specifikacij,
naštetih v seznamu na strani 2.

3

Homologacija se podeli / razširi / zavrne / prekliče (1).
(Kraj)

Priloge:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(Podpis)

(Datum)

Opisna dokumentacija
Rezultati preskusov (glej Prilogo VIII)(5)
Seznam variant, za katere ta certifikat velja(5)

Neustrezno črtati.
Če v času podelitve homologacije ne obstaja, je treba to točko dopolniti najpozneje, ko je vozilo dano v prodajo.
Kot je določeno v Prilogi II.
Glej stran 2.
Če pride v poštev.
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CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI VOZILA
Stran 2
Pri nedodelanih in dodelanih vozilih ali variantah ta homologacija temelji na homologacijah spodaj
naštetih nedodelanih vozil:
1. stopnja:
Proizvajalec osnovnega vozila: ....................................................................................................
Številka homologacije: .................................................................................................................
Datum: ..........................................................................................................................................
Velja za variante: ..........................................................................................................................
2. stopnja:..........................................................................................................................................
Proizvajalec: .................................................................................................................................
Številka homologacije: .................................................................................................................
Datum: ..........................................................................................................................................
Velja za variante: ..........................................................................................................................
3. stopnja:...........................................................................................................................................
Proizvajalec: .................................................................................................................................
Številka homologacije: .................................................................................................................
Datum: ..........................................................................................................................................
Velja za variante: ..........................................................................................................................
Če homologacija vključuje eno ali več nedodelanih variant, je treba našteti variante, ki so
dokončane ali dodelane.
Dokončane / dodelane variante: .......................................................................................................
Seznam zahtev, ki veljajo za homologirani nedodelani tip vozila ali varianto (ob upoštevanju
področja veljavnosti in zadnjega stanja sprememb vsake od spodaj naštetih tehničnih
specifikacij).
Predmet – (z zaporedno številko) iz ustrezne
tabele iz Priloge II

Tehnična
specifikacija

Številka homologacije
- poročila o preskusu

Velja za variante

(Navesti samo tiste predmete, za katere obstaja homologacija oziroma poročilo o preskusu po
tehnični specifikaciji iz Priloge II)

____________________
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PRILOGA V

SISTEM ŠTEVILČNEGA OZNAČEVANJA CERTIFIKATOV O HOMOLOGACIJI VOZIL
1

Oznaka certifikata o homologaciji vozila je sestavljena iz treh delov:

1.1

prvi del: črkovna oznaka »SI«;

1.2

drugi del: šestmestna zaporedna številka, s cifro »1« na prvem mestu, tisočice so ločene
s piko;

1.3

tretji del: dvomestna številka, ki označuje razširitev že podeljene homologacije;
Prvi in drugi del oznake sta ločena s pomišljajem, drugi in tretji del pa s dvopičjem.

2

Številčenje zaporedne številke, to je drugi del oznake, se začne s številko »100.001«.

3

Tretji del predstavlja zaporedno številko razširitve, zato je pri osnovni homologaciji »00«,
nato pa se pri vsaki podeljeni razširitvi poveča za »1«.

4

Primer oznake certifikata o homologaciji:
SI – 101.314:02
Ta oznaka označuje certifikat o homologaciji za tip vozila, ki mu je bila podeljena
homologacija po določbah tega pravilnika in predstavlja drugo razširitev 1.314.
zaporedne homologacije.

____________________
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PRILOGA VI
POTRDILA O SKLADNOSTI
(Vzorci vsebine)
A) POTRDILO O SKLADNOSTI ZA VOZILO HOMOLOGIRANEGA TIPA
Stran 1
POTRDILO O SKLADNOSTI
ZA VOZILO HOMOLOGIRANEGA TIPA (1)
(številka potrdila o skladnosti:) SA ………………
Na podlagi 39. oziroma 40. člena pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št.
30/04) potrjujemo, da je vozilo, katerega podatki so navedeni v nadaljevanju, skladno s tipom
vozila, kateremu je bil podeljen certifikat o homologaciji vozila št.: …………………., ki ga je izdal:
…………………………………………..
D
D.1
D.2

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

podatki o vozilu:
znamka:
tovarniška oznaka vozila:
tip:
varianta:
izvedenka:
komercialna oznaka vozila:
proizvajalec vozila:
ime:
država:
datum izdaje COC dokumenta oziroma datum prve registracije:
identifikacijska številka vozila (VIN):
identifikacijska koda (samo za traktorje):

–
–
–
–
–

naziv izdajatelja:
priimek in ime:
položaj v podjetju:
kraj:
datum:

K
J
X
X.1
X.2

–
–
–
–
–

homologacijska oznaka vozila:
kategorija in vrsta vozila:
oblika nadgradnje:
dodatni opis nadgradnje:
homologacijska oznaka zaščitne konstrukcije (samo za traktorje):

Y
Y.1
Y.2
Y.3
L
M
M.1

–
–
–
–
–
–
–

mere vozila:
dolžina:
širina:
višina:
število osi:
medosje (mm):
zadnji previs (mm):

F
F.1
F.2
F.3
G
N
N.1
O
O.1
O.1.1
O.1.2
O.1.3
O.2

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

mase:
največja tehnično dovoljena masa vozila (kg):
največja dovoljena masa vozila pri registraciji (kg):
največja dovoljena masa skupine vozil pri registraciji (kg):
masa vozila (kg):
razporeditev največje tehnično dovoljene mase na osi (za vozila nad 3.500 kg):
dovoljene osne obremenitve:
največja tehnično dovoljena masa priklopnega vozila za:
zavirani:
priklopnik (kg):
polpriklopnik (kg):
priklopnik s centralno osjo (kg):
nezavirano priklopno vozilo (kg):

D.3
D.4
D.4.1
D.4.2
D.5
E
E.1
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O.3
O.4

– navpična obremenitev vlečne naprave / sedla (kg):
– tlak v napajalnem vodu zavornega sistema (kPa):

P
P.1
P.1.1
P.1.2
P.1.3
P.1.4
P.1.5

–
–
–
–
–
–
–

motor
motor z notranjim zgorevanjem:
delovna prostornina (cm3):
največja neto moč (kW):
vrsta goriva:
nazivna vrtilna frekvenca (min-1):
oznaka motorja:

P.2
P.2.1
P.2.2
P.2.3
P.2.4
P.2.5

–
–
–
–
–

elektromotor:
tip:
nazivna trajna moč (kW):
delovna napetost (V):
pogonske baterije (tip, število, napetost):
oznaka motorja:

Q

– razmerje moč/masa (kW/kg) (samo za motorna kolesa):

R

– barva vozila:

S
S.1
S.2

– sedeži:
– število sedežev (vključno z vozniškim):
– število stojišč:

T

– najvišja hitrost (km/h):

U
U.1
U.2
U.3

–
–
–
–

raven hrupa:
v mirovanju (dB/A):
pri vrtilni frekvenci motorja (min-1):
v vožnji (dB/A):

V
V.1
V.2
V.3
V.4
V.5
V.7
V.8
V.9

–
–
–
–
–
–
–
–
–

emisije izpušnih plinov:
CO (g/km ali g/kWh):
HC (g/km ali g/kWh):
NOx (g/km ali g/kWh):
HC +NOx (g/km):
delci pri dizel motorjih (g/km ali g/kWh):
CO2 (g/km):
kombinirana poraba goriva (l/100km):
podatek o okoljevarstveni kategoriji vozila glede na ES-homologacijo: (podatek o
zadnji veljavni verziji direktive 70/220/EGS oziroma 88/77/EGS po kateri je bilo vozilo
homologirano):

– podatki o emisijah, potrebni za tehnični pregled vozila:

V.10
V.10.1
V.10.2
V.11
V.11.1
V.11.2
V.11.3

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Z.1
Z.2
Z.2.1

– dovoljene pnevmatike in platišča(2):
– homologacijska oznaka vlečne naprave:
– D – vrednost:

V.6
V.6.1
V.6.2
V.6.3

motor na kompresijski vžig:
korigiran absorpcijski koeficient pri dizel motorjih (m-1):
vrtilna frekvenca prostega teka (min-1):
najvišja vrtilna frekvenca motorja (min-1):
temperatura olja (najvišja / najnižja) (°C):
motor na prisilni vžig:
nizka vrtilna frekvenca prostega teka (min-1):
vsebina CO (vol%):
temperatura olja (°C):
visoka vrtilna frekvenca prostega teka (min-1):
vsebina CO (vol%):
vrednost λ:
temperatura olja (°C):

– Opombe:
(1)
(2)

vpisati samo tiste podatke, ki pridejo v poštev za posamezno kategorijo vozila
možnih več podatkov, vpisati mere, indeks nosilnosti, hitrostni razred
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Stran 2
1 Opis predelave vozila: ..........................................................................................................................
Potrjujemo, da je opisana predelava vozila izvedena tehnično pravilno in da tako predelano vozilo
ustreza vsem zahtevam pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil.
– strokovna organizacija:
– podpis:
– datum:
2 Opis predelave vozila: ..........................................................................................................................
Potrjujemo, da je opisana predelava vozila izvedena tehnično pravilno in da tako predelano vozilo
ustreza vsem zahtevam pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil.
– strokovna organizacija:
– podpis:
– datum:
3 Opis predelave vozila: ..........................................................................................................................
Potrjujemo, da je opisana predelava vozila izvedena tehnično pravilno in da tako predelano vozilo
ustreza vsem zahtevam pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil.
– strokovna organizacija:
– podpis:
– datum:
4 Opis predelave vozila: ..........................................................................................................................
Potrjujemo, da je opisana predelava vozila izvedena tehnično pravilno in da tako predelano vozilo
ustreza vsem zahtevam pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil.
– strokovna organizacija:
– podpis:
– datum:
5 Opis predelave vozila: ..........................................................................................................................
Potrjujemo, da je opisana predelava vozila izvedena tehnično pravilno in da tako predelano vozilo
ustreza vsem zahtevam pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil.
– strokovna organizacija:
– podpis:
– datum:
6 Opis predelave vozila: ..........................................................................................................................
Potrjujemo, da je opisana predelava vozila izvedena tehnično pravilno in da tako predelano vozilo
ustreza vsem zahtevam pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil.
– strokovna organizacija:
– podpis:
– datum:
Opombe:

____________________
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B) POTRDILO O SKLADNOSTI ZA POSAMIČNO ODOBRENO VOZILO
Stran 1
POTRDILO O SKLADNOSTI
ZA POSAMIČNO ODOBRENO VOZILO(1)
(številka potrdila o skladnosti:) SB ……………
Na podlagi prvega odstavka 41. člena oziroma 42. člena pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil
(Uradni list RS, št. 30/04) izjavljamo, da vozilo, katerega podatki so navedeni v nadaljevanju,
izpolnjuje vse ustrezne zahteve navedenega pravilnika.
D
D.1
D.2

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

podatki o vozilu:
znamka:
tovarniška oznaka vozila:
tip:
varianta:
izvedenka:
komercialna oznaka vozila:
proizvajalec vozila:
ime:
država:
datum izdaje COC dokumenta oziroma datum prve registracije:
identifikacijska številka vozila (VIN):
identifikacijska koda (samo za traktorje):

–
–
–
–
–

naziv izdajatelja:
priimek in ime:
položaj v podjetju:
kraj:
datum:

K
J
X
X.1
X.2

–
–
–
–
–

homologacijska oznaka vozila:
kategorija in vrsta vozila:
oblika nadgradnje:
dodatni opis nadgradnje:
homologacijska oznaka zaščitne konstrukcije (samo za traktorje):

Y
Y.1
Y.2
Y.3
L
M
M.1

–
–
–
–
–
–
–

mere vozila:
dolžina:
širina:
višina:
število osi:
medosje (mm):
zadnji previs (mm):

F
F.1
F.2
F.3
G
N
N.1
O
O.1
O.1.1
O.1.2
O.1.3
O.2
O.3
O.4

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

mase:
največja tehnično dovoljena masa vozila (kg):
največja dovoljena masa vozila pri registraciji (kg):
največja dovoljena masa skupine vozil pri registraciji (kg):
masa vozila (kg):
razporeditev največje tehnično dovoljene mase na osi (za vozila nad 3.500 kg):
dovoljene osne obremenitve:
največja tehnično dovoljena masa priklopnega vozila za:
zavirani:
priklopnik (kg):
polpriklopnik (kg):
priklopnik s centralno osjo (kg):
nezavirano priklopno vozilo (kg):
navpična obremenitev vlečne naprave / sedla (kg):
tlak v napajalnem vodu zavornega sistema (kPa):

D.3
D.4
D.4.1
D.4.2
D.5
E
E.1
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P
P.1
P.1.1
P.1.2
P.1.3
P.1.4
P.1.5

–
–
–
–
–
–
–

motor
motor z notranjim zgorevanjem:
delovna prostornina (cm3):
največja neto moč (kW):
vrsta goriva:
nazivna vrtilna frekvenca (min-1):
oznaka motorja:

P.2
P.2.1
P.2.2
P.2.3
P.2.4
P.2.5

–
–
–
–
–

elektromotor:
tip:
nazivna trajna moč (kW):
delovna napetost (V):
pogonske baterije (tip, število, napetost):
oznaka motorja:

Q

– razmerje moč/masa (kW/kg) (samo za motorna kolesa):

R

– barva vozila:

S
S.1
S.2

– sedeži:
– število sedežev (vključno z vozniškim):
– število stojišč:

T

– najvišja hitrost (km/h):

U
U.1
U.2
U.3

–
–
–
–

raven hrupa:
v mirovanju (dB/A):
pri vrtilni frekvenci motorja (min-1):
v vožnji (dB/A):

V
V.1
V.2
V.3
V.4
V.5
V.7
V.8
V.9

–
–
–
–
–
–
–
–
–

emisije izpušnih plinov:
CO (g/km ali g/kWh):
HC (g/km ali g/kWh):
NOx (g/km ali g/kWh):
HC +NOx (g/km):
delci pri dizel motorjih (g/km ali g/kWh):
CO2 (g/km):
kombinirana poraba goriva (l/100km):
podatek o okoljevarstveni kategoriji vozila glede na ES-homologacijo: (podatek o
zadnji veljavni verziji direktive 70/220/EGS oziroma 88/77/EGS po kateri je bilo vozilo
homologirano):

– podatki o emisijah, potrebni za tehnični pregled vozila:

V.10
V.10.1
V.10.2
V.11
V.11.1
V.11.2
V.11.3

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Z.1
Z.2
Z.2.1

– dovoljene pnevmatike in platišča(2):
– homologacijska oznaka vlečne naprave:
– D – vrednost:

V.6
V.6.1
V.6.2
V.6.3

(1)
(2)

motor na kompresijski vžig:
korigiran absorpcijski koeficient pri dizel motorjih (m-1):
vrtilna frekvenca prostega teka (min-1):
najvišja vrtilna frekvenca motorja (min-1):
temperatura olja (najvišja / najnižja) (°C):
motor na prisilni vžig:
nizka vrtilna frekvenca prostega teka (min-1):
vsebina CO (vol%):
temperatura olja (°C):
visoka vrtilna frekvenca prostega teka (min-1):
vsebina CO (vol%):
vrednost λ:
temperatura olja (°C):

– Opombe:
vpisati samo tiste podatke, ki pridejo v poštev za posamezno kategorijo vozila
možnih več podatkov, vpisati mere, indeks nosilnosti, hitrostni razred
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Stran 2
1 Opis predelave vozila: ..........................................................................................................................
Potrjujemo, da je opisana predelava vozila izvedena tehnično pravilno in da tako predelano vozilo
ustreza vsem zahtevam pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil.
– strokovna organizacija:
– podpis:
– datum:
2 Opis predelave vozila: ..........................................................................................................................
Potrjujemo, da je opisana predelava vozila izvedena tehnično pravilno in da tako predelano vozilo
ustreza vsem zahtevam pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil.
– strokovna organizacija:
– podpis:
– datum:
3 Opis predelave vozila: ..........................................................................................................................
Potrjujemo, da je opisana predelava vozila izvedena tehnično pravilno in da tako predelano vozilo
ustreza vsem zahtevam pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil.
– strokovna organizacija:
– podpis:
– datum:
4 Opis predelave vozila: ..........................................................................................................................
Potrjujemo, da je opisana predelava vozila izvedena tehnično pravilno in da tako predelano vozilo
ustreza vsem zahtevam pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil.
– strokovna organizacija:
– podpis:
– datum:
5 Opis predelave vozila: ..........................................................................................................................
Potrjujemo, da je opisana predelava vozila izvedena tehnično pravilno in da tako predelano vozilo
ustreza vsem zahtevam pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil.
– strokovna organizacija:
– podpis:
– datum:
6 Opis predelave vozila: ..........................................................................................................................
Potrjujemo, da je opisana predelava vozila izvedena tehnično pravilno in da tako predelano vozilo
ustreza vsem zahtevam pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil.
– strokovna organizacija:
– podpis:
– datum:
Opombe:

____________________
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C) POTRDILO O SKLADNOSTI ZA PREDELANO VOZILO
Stran 1
POTRDILO O SKLADNOSTI
ZA PREDELANO VOZILO(1)(3)
(številka potrdila o skladnosti:) SC ……………
Na podlagi tretjega odstavka 41. člena pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št.
30/04) izjavljamo, da predelano vozilo, katerega podatki so navedeni v nadaljevanju, izpolnjuje vse
ustrezne zahteve navedenega pravilnika.
D
D.1
D.2

–
–
–
–
–
–
D.3 –
D.4 –
D.4.1 –
D.4.2 –
D.5 –
E
–
E.1 –

podatki o vozilu:
znamka:
tovarniška oznaka vozila:
tip:
varianta:
izvedenka:
komercialna oznaka vozila:
proizvajalec vozila:
ime:
država:
datum izdaje COC dokumenta oziroma datum prve registracije:
identifikacijska številka vozila (VIN):
identifikacijska koda (samo za traktorje):

–
–
–
–
–

naziv izdajatelja:
priimek in ime:
položaj v podjetju:
kraj:
datum:

K
J
X
X.1
X.2

–
–
–
–
–

homologacijska oznaka vozila:
kategorija in vrsta vozila:
oblika nadgradnje:
dodatni opis nadgradnje:
homologacijska oznaka zaščitne konstrukcije (samo za traktorje):

Y
Y.1
Y.2
Y.3
L
M
M.1

–
–
–
–
–
–
–

mere vozila:
dolžina:
širina:
višina:
število osi:
medosje (mm):
zadnji previs (mm):

F
F.1
F.2
F.3
G
N
N.1
O
O.1
O.1.1
O.1.2
O.1.3
O.2
O.3
O.4

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

mase:
največja tehnično dovoljena masa vozila (kg):
največja dovoljena masa vozila pri registraciji (kg):
največja dovoljena masa skupine vozil pri registraciji (kg):
masa vozila (kg):
razporeditev največje tehnično dovoljene mase na osi (za vozila nad 3.500 kg):
dovoljene osne obremenitve:
največja tehnično dovoljena masa priklopnega vozila za:
zavirani:
priklopnik (kg):
polpriklopnik (kg):
priklopnik s centralno osjo (kg):
nezavirano priklopno vozilo (kg):
navpična obremenitev vlečne naprave / sedla (kg):
tlak v napajalnem vodu zavornega sistema (kPa):
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P
P.1
P.1.1
P.1.2
P.1.3
P.1.4
P.1.5

–
–
–
–
–
–
–

motor
motor z notranjim zgorevanjem:
delovna prostornina (cm3):
največja neto moč (kW):
vrsta goriva:
nazivna vrtilna frekvenca (min-1):
oznaka motorja:

P.2
P.2.1
P.2.2
P.2.3
P.2.4
P.2.5

–
–
–
–
–

elektromotor:
tip:
nazivna trajna moč (kW):
delovna napetost (V):
pogonske baterije (tip, število, napetost):
oznaka motorja:

Q

– razmerje moč/masa (kW/kg) (samo za motorna kolesa):

R

– barva vozila:

S
S.1
S.2

– sedeži:
– število sedežev (vključno z vozniškim):
– število stojišč:

T

– najvišja hitrost (km/h):

U
U.1
U.2
U.3

–
–
–
–

raven hrupa:
v mirovanju (dB/A):
pri vrtilni frekvenci motorja (min-1):
v vožnji (dB/A):

V
V.1
V.2
V.3
V.4
V.5
V.7
V.8
V.9

–
–
–
–
–
–
–
–
–

emisije izpušnih plinov:
CO (g/km ali g/kWh):
HC (g/km ali g/kWh):
NOx (g/km ali g/kWh):
HC +NOx (g/km):
delci pri dizel motorjih (g/km ali g/kWh):
CO2 (g/km):
kombinirana poraba goriva (l/100km):
podatek o okoljevarstveni kategoriji vozila glede na ES-homologacijo: (podatek o zadnji
veljavni verziji direktive 70/220/EGS oziroma 88/77/EGS po kateri je bilo vozilo
homologirano):

– podatki o emisijah, potrebni za tehnični pregled vozila:
– motor na kompresijski vžig:
– korigiran absorpcijski koeficient pri dizel motorjih (m-1):
– vrtilna frekvenca prostega teka (min-1):
– najvišja vrtilna frekvenca motorja (min-1):
– temperatura olja (najvišja / najnižja) (°C):
– motor na prisilni vžig:
V.10 – nizka vrtilna frekvenca prostega teka (min-1):
V.10.1 – vsebina CO (vol%):
V.10.2 – temperatura olja (°C):
V.11 – visoka vrtilna frekvenca prostega teka (min-1):
V.11.1 – vsebina CO (vol%):
V.11.2 – vrednost λ:
V.11.3 – temperatura olja (°C):
V.6
V.6.1
V.6.2
V.6.3

Z.1 – dovoljene pnevmatike in platišča(2):
Z.2 – homologacijska oznaka vlečne naprave:
Z.2.1 – D – vrednost:
(1)
(2)
(3)

– Opombe:
vpisati samo tiste podatke, ki pridejo v poštev za posamezno kategorijo vozila
možnih več podatkov, vpisati mere, indeks nosilnosti, hitrostni razred
vpisati podatke za nepredelano vozilo – predelavo vpisati na hrbtni strani
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Stran 2
1 Opis predelave vozila: ..........................................................................................................................
Potrjujemo, da je opisana predelava vozila izvedena tehnično pravilno in da tako predelano vozilo
ustreza vsem zahtevam pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil.
– strokovna organizacija:
– podpis:
– datum:
2 Opis predelave vozila: ..........................................................................................................................
Potrjujemo, da je opisana predelava vozila izvedena tehnično pravilno in da tako predelano vozilo
ustreza vsem zahtevam pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil.
– strokovna organizacija:
– podpis:
– datum:
3 Opis predelave vozila: ..........................................................................................................................
Potrjujemo, da je opisana predelava vozila izvedena tehnično pravilno in da tako predelano vozilo
ustreza vsem zahtevam pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil.
– strokovna organizacija:
– podpis:
– datum:
4 Opis predelave vozila: ..........................................................................................................................
Potrjujemo, da je opisana predelava vozila izvedena tehnično pravilno in da tako predelano vozilo
ustreza vsem zahtevam pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil.
– strokovna organizacija:
– podpis:
– datum:
5 Opis predelave vozila: ..........................................................................................................................
Potrjujemo, da je opisana predelava vozila izvedena tehnično pravilno in da tako predelano vozilo
ustreza vsem zahtevam pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil.
– strokovna organizacija:
– podpis:
– datum:
6 Opis predelave vozila: ..........................................................................................................................
Potrjujemo, da je opisana predelava vozila izvedena tehnično pravilno in da tako predelano vozilo
ustreza vsem zahtevam pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil.
– strokovna organizacija:
– podpis:
– datum:
Opombe:

____________________
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D) DVOJNIK POTRDILA O SKLADNOSTI

Stran 1

DVOJNIK POTRDILA O SKLADNOSTI(1)

Na podlagi 44. člena pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 30/04) izdajamo
dvojnik potrdila o skladnosti
Št.:………………….
ki je bilo izdano dne:…………………….
(Številka dvojnika:) SD ……………………
D
D.1
D.2

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

podatki o vozilu:
znamka:
tovarniška oznaka vozila:
tip:
varianta:
izvedenka:
komercialna oznaka vozila:
proizvajalec vozila:
ime:
država:
datum izdaje COC dokumenta oziroma datum prve registracije:
identifikacijska številka vozila (VIN):
identifikacijska koda (samo za traktorje):

–
–
–
–
–

naziv izdajatelja:
priimek in ime:
položaj v podjetju:
kraj:
datum:

K
J
X
X.1
X.2

–
–
–
–
–

homologacijska oznaka vozila:
kategorija in vrsta vozila:
oblika nadgradnje:
dodatni opis nadgradnje:
homologacijska oznaka zaščitne konstrukcije (samo za traktorje):

Y
Y.1
Y.2
Y.3
L
M
M.1

–
–
–
–
–
–
–

mere vozila:
dolžina:
širina:
višina:
število osi:
medosje (mm):
zadnji previs (mm):

F
F.1
F.2
F.3
G
N
N.1
O
O.1
O.1.1
O.1.2
O.1.3
O.2
O.3
O.4

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

mase:
največja tehnično dovoljena masa vozila (kg):
največja dovoljena masa vozila pri registraciji (kg):
največja dovoljena masa skupine vozil pri registraciji (kg):
masa vozila (kg):
razporeditev največje tehnično dovoljene mase na osi (za vozila nad 3.500 kg):
dovoljene osne obremenitve:
največja tehnično dovoljena masa priklopnega vozila za:
zavirani:
priklopnik (kg):
polpriklopnik (kg):
priklopnik s centralno osjo (kg):
nezavirano priklopno vozilo (kg):
navpična obremenitev vlečne naprave / sedla (kg):
tlak v napajalnem vodu zavornega sistema (kPa):

D.3
D.4
D.4.1
D.4.2
D.5
E
E.1
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P
P.1
P.1.1
P.1.2
P.1.3
P.1.4
P.1.5

–
–
–
–
–
–
–

motor
motor z notranjim zgorevanjem:
delovna prostornina (cm3):
največja neto moč (kW):
vrsta goriva:
nazivna vrtilna frekvenca (min-1):
oznaka motorja:

P.2
P.2.1
P.2.2
P.2.3
P.2.4
P.2.5

–
–
–
–
–

elektromotor:
tip:
nazivna trajna moč (kW):
delovna napetost (V):
pogonske baterije (tip, število, napetost):
oznaka motorja:

Q

– razmerje moč/masa (kW/kg) (samo za motorna kolesa):

R

– barva vozila:

S
S.1
S.2

– sedeži:
– število sedežev (vključno z vozniškim):
– število stojišč:

T

– najvišja hitrost (km/h):

U
U.1
U.2
U.3

–
–
–
–

raven hrupa:
v mirovanju (dB/A):
pri vrtilni frekvenci motorja (min-1):
v vožnji (dB/A):

V
V.1
V.2
V.3
V.4
V.5
V.7
V.8
V.9

–
–
–
–
–
–
–
–
–

emisije izpušnih plinov:
CO (g/km ali g/kWh):
HC (g/km ali g/kWh):
NOx (g/km ali g/kWh):
HC +NOx (g/km):
delci pri dizel motorjih (g/km ali g/kWh):
CO2 (g/km):
kombinirana poraba goriva (l/100km):
podatek o okoljevarstveni kategoriji vozila glede na ES-homologacijo: (podatek o
zadnji veljavni verziji direktive 70/220/EGS oziroma 88/77/EGS po kateri je bilo vozilo
homologirano):

– podatki o emisijah, potrebni za tehnični pregled vozila:

V.10
V.10.1
V.10.2
V.11
V.11.1
V.11.2
V.11.3

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Z.1
Z.2
Z.2.1

– dovoljene pnevmatike in platišča(2):
– homologacijska oznaka vlečne naprave:
– D – vrednost:

V.6
V.6.1
V.6.2
V.6.3

(1)
(2)

motor na kompresijski vžig:
korigiran absorpcijski koeficient pri dizel motorjih (m-1):
vrtilna frekvenca prostega teka (min-1):
najvišja vrtilna frekvenca motorja (min-1):
temperatura olja (najvišja / najnižja) (°C):
motor na prisilni vžig:
nizka vrtilna frekvenca prostega teka (min-1):
vsebina CO (vol%):
temperatura olja (°C):
visoka vrtilna frekvenca prostega teka (min-1):
vsebina CO (vol%):
vrednost λ:
temperatura olja (°C):

– Opombe:
vpisati samo tiste podatke, ki pridejo v poštev za posamezno kategorijo vozila
možnih več podatkov, vpisati mere, indeks nosilnosti, hitrostni razred
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Stran 2
1 Opis predelave vozila: ..........................................................................................................................
Potrjujemo, da je opisana predelava vozila izvedena tehnično pravilno in da tako predelano vozilo
ustreza vsem zahtevam pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil.
– strokovna organizacija:
– podpis:
– datum:
2 Opis predelave vozila: ..........................................................................................................................
Potrjujemo, da je opisana predelava vozila izvedena tehnično pravilno in da tako predelano vozilo
ustreza vsem zahtevam pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil.
– strokovna organizacija:
– podpis:
– datum:
3 Opis predelave vozila: ..........................................................................................................................
Potrjujemo, da je opisana predelava vozila izvedena tehnično pravilno in da tako predelano vozilo
ustreza vsem zahtevam pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil.
– strokovna organizacija:
– podpis:
– datum:
4 Opis predelave vozila: ..........................................................................................................................
Potrjujemo, da je opisana predelava vozila izvedena tehnično pravilno in da tako predelano vozilo
ustreza vsem zahtevam pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil.
– strokovna organizacija:
– podpis:
– datum:
5 Opis predelave vozila: ..........................................................................................................................
Potrjujemo, da je opisana predelava vozila izvedena tehnično pravilno in da tako predelano vozilo
ustreza vsem zahtevam pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil.
– strokovna organizacija:
– podpis:
– datum:
6 Opis predelave vozila: ..........................................................................................................................
Potrjujemo, da je opisana predelava vozila izvedena tehnično pravilno in da tako predelano vozilo
ustreza vsem zahtevam pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil.
– strokovna organizacija:
– podpis:
– datum:
Opombe:

____________________
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PRILOGA VII
POSTOPKI ZA HOMOLOGACIJO VOZILA
1. Pri vlogi za homologacijo vozila mora homologacijski organ:
(a) preveriti, ali so vse ES-homologacije po tehničnih specifikacijah za vozila skladne z
vsakokratnimi veljavnimi zahtevami tehnične specifikacije;
(b) na podlagi predložene dokumentacije preveriti, ali so značilnosti vozila s podatki, vsebovanimi
v opisnem listu vozila, navedene tudi v opisni dokumentaciji in/ali certifikatih o homologaciji po
tehničnih specifikacijah; kadar nek podatek iz opisnega lista vozila ni naveden v nobeni od
opisnih dokumentacij po tehničnih specifikacijah, je treba preveriti, ali ta sestavni del ali
značilnost ustreza podatkom iz opisne mape vozila;
(c) na izbranem vzorcu tipa vozila, za katerega je zahtevana homologacija, pregledati ali
organizirati izvedbo pregleda delov in sistemov vozila za potrditev, da je vozilo (so vozila)
zgrajeno(a) v skladu s podatki v opisni dokumentaciji za vsako od ES-homologacij na podlagi
tehničnih specifikacij;
(d) preveriti ali organizirati preverjanje vgradnje samostojnih tehničnih enot, kjer je to potrebno.
2. Število pregledanih vozil za namene točke c) prvega odstavka mora omogočiti zadostno
preverjanje različnih kombinacij za homologacijo po naslednjih kriterijih:
Kategorija vozila
Kriteriji
motor
menjalnik
število osi
vrsta nadgradnje

M
2
x
x
x
x

M
3
x
x
x
x

N
1
x
x
x
x

N
2
x
x
x
x

N
3
x
x
x
x

O
1
x
x

O
2
x
x

O
3
x
x

O
4
x
x

T4

T5

C

R

S

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

3. Če ne obstajajo homologacijski certifikati po kateri ali nobeni izmed tehničnih specifikacij, mora
organ za podelitev homologacije za te primere:
(a)

poskrbeti za potrebna preskušanja in preglede, kot je to zahtevano v vsaki od tehničnih
specifikacij;

(b)

preveriti, ali je vozilo skladno s posameznimi podatki v opisni mapi vozila in ali zadovoljuje
zahteve vsake tehnične specifikacije;

(c)

pregledati ali organizirati pregled vgradnje samostojnih tehničnih enot, kjer je to potrebno.

____________________
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PRILOGA VII – Dodatek

POSTOPKI ZA VEČSTOPENJSKO HOMOLOGACIJO
1

SPLOŠNO

1.1

Za uspešno delovanje postopka večstopenjske homologacije je potrebno sodelovanje vseh
udeleženih proizvajalcev. Zato se mora homologacijski organ pred izdajo prve ali naslednje
stopnje homologacije prepričati, da med proizvajalci obstajajo dogovori za dobavo in
izmenjavo dokumentov in informacij tako, da tip dodelanega vozila izpolnjuje zahteve vseh
zahtevanih tehničnih specifikacij, kot je to določeno v Prilogi II. Te informacije morajo
vsebovati tudi podrobnosti iz podeljenih homologacij za sisteme, sestavne dele in
samostojne tehnične enote kot tudi o delih vozila, ki so vgrajeni v nedodelano vozilo, a še
niso homologirani.

1.2

Homologacije vozila v skladu s tem dodatkom se podelijo na podlagi trenutnega stanja
sestavljenosti tipa vozila in morajo vsebovati vse homologacije, podeljene na prejšnjih
stopnjah.

1.3

Vsak proizvajalec v večstopenjskem postopku homologacije je odgovoren za homologacijo
in skladnost proizvodnje vseh sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki jih
je izdelal ali jih je dodal prejšnji stopnji sestave. Ni pa odgovoren za predmete, ki so bili
homologirani v prejšnjih stopnjah, razen za tiste, ki jih je modificiral do te mere, da prejšnja
homologacija ni več veljavna.

2

POSTOPKI
Homologacijski organ mora:
(a) preveriti, ali vse ustrezne homologacije na podlagi tehničnih specifikacij ustrezajo
veljavnim zahtevam v teh tehničnih specifikacijah;
(b) se prepričati, ali so vsi potrebni podatki, upoštevajoč stopnjo dodelave vozila, vključeni v
opisno mapo;
(c) se na podlagi prejete dokumentacije prepričati, ali so podatki o vozilu in podatki iz
opisnega lista vozila vključeni v opisni dokumentaciji in/ali certifikatih o homologaciji po
ustreznih tehničnih specifikacijah. Če za dodelano vozilo določen podatek iz opisnega
lista ni vključen v opisno dokumentacijo katerekoli tehnične specifikacije, mora preveriti,
ali je ta del ali značilnost skladen s podatki v opisni mapi;
(d) na izbranem vzorcu tipa vozil, ki ga je treba homologirati, pregledati oziroma organizirati
pregled sestavnih delov in sistemov vozila, da bi zagotovil, da je(so) vozilo(a) izdelana
skladno z ustreznimi podatki iz overjene opisne dokumentacije in skladno s
homologacijami po tehničnih specifikacijah;
(e) po potrebi pregledati ali organizirati ustrezne preglede vgradnje samostojnih tehničnih
enot.

3

Število vozil, ki jih je treba pregledati po točki 2(d), mora biti dovolj veliko, da omogoča
ustrezen nadzor različnih kombinacij, ki jim je treba podeliti homologacijo glede na stopnjo
dodelave vozila in naslednje kriterije:
-

motor,
menjalnik,
pogonske osi (število, položaj, medsebojna povezava),
vrste nadgradnje.
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IDENTIFIKACIJA VOZILA
Na drugi in naslednjih stopnjah mora vsak proizvajalec poleg obvezne tablice proizvajalca, ki
jo predpisuje Tehnična specifikacija TSV 118, na vozilo pritrditi dodatno tablico, katere
vzorec je prikazan v nadaljevanju. Ta tablica mora biti trdno pritrjena na opaznem in lahko
dostopnem kraju na delu, ki ga med normalno uporabo vozila ni treba menjati. Zahtevani
podatki morajo biti vpisani jasno in neizbrisno ter si morajo slediti v naslednjem vrstnem
redu:
– ime proizvajalca,
– homologacijska številka,
– stopnja homologacije,
– identifikacijska številka vozila,
– največja dovoljena skupna masa vozila (1),
– največja dovoljena masa skupine vozil (kadar vozilo lahko vleče priklopno vozilo)(1),
– največja dovoljena obremenitev za vsako os, razvrščena od prednje osi proti zadnji (1),
– pri polpriklopniku ali priklopniku s centralno osjo največja dovoljena obremenitev naprave
za spenjanje vozil(1).
– Če zgoraj ni predvideno drugače, mora tablica ustrezati zahtevam Tehnične specifikacije
TSV 118.
Primer dodatne tablice proizvajalca
Spodnji vzorec je prikazan le kot vodilo.
IME PROIZVAJALCA (za stopnjo 2)
SI – 100.047:00
Stopnja 2
ZX9ABC12345ZG0123
1 500 kg
2 500 kg
1-750 kg
2-900 kg

____________________

(1)

Navesti samo v primeru, da je podatek spremenjen glede na prejšnjo stopnjo homologacije.
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PRILOGA VIII
REZULTATI PRESKUSOV

(Izpolni homologacijski organ in priloži certifikatu o homologaciji vozila –
samo v primeru, da se ti preskusi neposredno izvajajo pri tem homologacijskem postopku)
Iz podatkov mora biti jasno razvidno, kateri varianti in izvedenki pripadajo. Ena izvedenka ima lahko
samo en rezultat. Vendar je dovoljena kombinacija več rezultatov za izvedenko, če se navede, kateri
rezultat je najslabši. V tem primeru je treba v opombi navesti, da so za predmete, označene z znakom
(*)
, navedeni samo najslabši rezultati.
1

Rezultati meritev nivoja hrupa
Treba je navesti zadnjo izdajo tehnične specifikacije oziroma številko zadnje direktive, ki je
spremenila osnovno direktivo in ki je bila uporabljena za homologacijo. Pri predpisu z dvema ali
več stopnjami zahtevnosti, je treba navesti tudi stopnjo zahtevnosti: ............................................
Varianta / izvedenka:
Hrup med vožnjo (dB(A)/E):
Hrup v mirovanju (dB(A)/E):
pri vrtilni frekvenci (min-1):

2

Rezultati meritev emisije izpušnih plinov
Osnovna tehnična specifikacija - direktiva (1):
– Tehnična specifikacija TSV 102 - Direktiva 70/220/EGS o emisijah motornih vozil.
– Tehnična specifikacija TSV 141 - Direktiva 88/77/EGS o emisijah dizelskih motorjev.
– Tehnična specifikacija TSV 111 - Direktiva 72/306/EGS o dimljenju dizelskih motorjev.

2.1

Tehnična specifikacija TSV 102 - Direktiva 70/220/EGS o emisijah motornih vozil.
Treba je navesti zadnjo izdajo tehnične specifikacije oziroma številko zadnje direktive, ki je
spremenila osnovno direktivo in ki je bila uporabljena za homologacijo. Pri predpisu z dvema ali
več stopnjami zahtevnosti, je treba navesti tudi stopnjo zahtevnosti: ............................................
Gorivo(a) (2): ..................…….…………….. (dizelsko, bencin, LPG, NG, kombinacija dveh goriv:
bencin/LPG, kombinacija dveh goriv: bencin/NG, etanol, itd.)

2.1.1 Preskus tipa I (3): emisije vozila pri preskusnem ciklu po hladnem zagonu
Varianta / izvedenka:
CO
HC
NOx
HC + NOx
Delci

2.1.2 Preskus tipa II (3): podatki o emisijah, potrebni za tehnični pregled vozila
Tip II, preskus pri nizki vrtilni frekvenci prostega teka:
Varianta / izvedenka:
CO %
Vrtilna frekvenca motorja
Temperatura mot. olja
___________________
(1)
Kjer pride v poštev.
(2)
Če pridejo v poštev omejitve za gorivo, navesti te omejitve (npr. za zemeljski plin L-range ali H-range).
(3)
Ponoviti za bencin in plinasto gorivo pri vozilu, ki lahko uporablja za gorivo bodisi bencin bodisi plinasto gorivo. Vozila lahko
uporabljajo za gorivo bencin in plinasto gorivo, vendar če je bencinski sistem vgrajen samo za uporabo v sili ali za zagon in
katerih posoda za bencin ne more vsebovati več kot 15 litrov bencina, se pri preskusu štejejo za vozila, ki lahko uporabljajo
samo plinasto gorivo.
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Tip II, preskus pri visoki vrtilni frekvenci prostega teka:
Varianta / izvedenka:
CO %
Vrednost lambda
Vrtilna frekvenca motorja
Temperatura mot. olja

2.1.3 Rezultat preskusa tipa III: ...............................................................................................................
2.1.4 Rezultat preskusa tipa IV (preskus izparevanja): ........................................................... g/preskus
2.1.5 Rezultat preskusa tipa V - preskus vzdržljivosti:
– tip vzdržljivosti: 80000 km / 100000 km / ne pride v poštev (1)
– faktor poslabšanja DF: izračunan / določen (1)
– posamezne vrednosti:
CO: ..........
HC: ..........
NOx: .........
2.1.6 Rezultat preskusa tipa VI - emisije pri nizki temperaturi okolja:
Varianta / izvedenka:
CO g/km
HC g/km

2.1.7 OBD: da/ne (1)
2.2

Tehnična specifikacija TSV 141 - Direktiva 88/77/EGS o emisijah dizelskih motorjev za uporabo
v vozilih.
Treba je navesti zadnjo izdajo tehnične specifikacije oziroma številko zadnje direktive, ki je
spremenila osnovno direktivo in ki je bila uporabljena za homologacijo. Pri predpisu z dvema ali
več stopnjami zahtevnosti, je treba navesti tudi stopnjo zahtevnosti: ............................................
Gorivo(a) (2): .................................................................... (dizelsko, bencin, LPG, NG, etanol, itd.)

2.2.1 Rezultati preskusa ESC (1)
CO:
g/kWh
THC:
g/kWh
NOx:
g/kWh
PT:
g/kWh
2.2.2 Rezultat preskusa ELR (1)
Dimljenje: ..........m-1
2.2.3 Rezultat preskusa ETC (1)
CO:
g/kWh
THC:
g/kWh(1)
NMHC: g/kWh (1)
CH4:
g/kWh (1)
NOx:
g/kWh
PT:
g/kWh (1)
2.3

Tehnična specifikacija TSV 111 - Direktiva 72/306/EGS o dimljenju dizelskih motorjev.
Treba je navesti zadnjo izdajo tehnične specifikacije oziroma številko zadnje direktive, ki je
spremenila osnovno direktivo in ki je bila uporabljena za homologacijo. Pri predpisu z dvema ali
več stopnjami zahtevnosti, je treba navesti tudi stopnjo zahtevnosti:

________________________________
(1)
(2)

Kjer pride v poštev.
Če pridejo v poštev omejitve za gorivo, navesti te omejitve (npr. za zemeljski plin L-range ali H-range).
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2.3.1 Rezultati preskusa pri prostem pospešku
Varianta / izvedenka:
Korigirana vrednost absorpcijskega
-1
koeficienta (m )
Običajna vrtilna frekvenca motorja pri
prostem teku
Največja vrtilna frekvenca motorja
Temperatura olja (min./max.)

3

Rezultati preskusov emisije CO2 / porabe goriva (1) (3)
Treba je navesti zadnjo izdajo tehnične specifikacije oziroma številko zadnje direktive, ki je
spremenila osnovno direktivo in ki je bila uporabljena za homologacijo. Pri predpisu z dvema ali
več stopnjami zahtevnosti, je treba navesti tudi stopnjo zahtevnosti: ............................................
Varianta / izvedenka:
Masa emisije CO2 (pri mestni
vožnji) (g/km)
Masa emisije CO2 (pri vožnji zunaj
naselja) (g/km)
Masa emisije CO2 (pri
kombiniranih pogojih (g/km)
Poraba goriva (pri mestni vožnji)
(l/100 km) (*)
Poraba goriva (pri vožnji zunaj
(*)
naselja) (l/100 km)
Poraba goriva (kombinirana)
(l/100 km) (*)
(*)

3

Za vozila, ki uporabljajo za gorivo NG se enota “l/100 km” nadomesti z enoto “m /100 km”.

____________________
______________________________
(1)
(2)
(3)

Kjer pride v poštev.
Če pridejo v poštev omejitve za gorivo, navesti te omejitve (npr. za zemeljski plin L-range ali H-range).
Ponoviti za bencin in plinasto gorivo pri vozilu, ki lahko uporablja za gorivo bodisi bencin bodisi plinasto gorivo. Vozila lahko
uporabljajo za gorivo bencin in plinasto gorivo, vendar če je bencinski sistem vgrajen samo za uporabo v sili ali za zagon in
katerih posoda za bencin ne more vsebovati več kot 15 litrov bencina, se pri preskusu štejejo za vozila, ki lahko uporabljajo
samo plinasto gorivo.
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PRILOGA IX
SKLADNOST PROIZVODNJE
0

SKLADNOST PROIZVODNJE
Skladnost proizvodnje zaradi zagotavljanja skladnosti homologiranega tipa, vključno s
presojo sistemov vodenja kakovosti v smislu spodaj opisane začetne presoje, ter preverjanje
kontrole predmeta homologacije in proizvodnje v smislu spodaj opisanih ukrepov za
skladnost proizvodnje.

1

ZAČETNA PRESOJA

1.1

Homologacijski organ mora pred podelitvijo homologacije preveriti obstoj mehanizmov in
postopkov za zagotovitev učinkovite kontrole skladnosti vozil v proizvodnji s homologiranim
tipom.

1.2

Rešitve zahtev iz točke 1.1 morajo biti sprejemljive za organ, ki podeli homologacijo. Ta
organ se zadovolji z začetno presojo in z začetnimi ukrepi za skladnost proizvodnje,
navedenimi v točki 2, ob upoštevanju enega od ukrepov, navedenih v točkah od 1.2.1 do
1.2.3 ali pa kombinacije teh ukrepov v celoti ali delno.

1.2.1

Začetno presojo in/ali preverjanje ukrepov za skladnost proizvodnje lahko opravi
homologacijski organ, ki podeli homologacijo, ali pa tehnična služba po pooblastilu
homologacijskega organa.

1.2.1.1

Pri določanju obsega začetne presoje, ki jo je treba opraviti, lahko homologacijski organ
upošteva razpoložljive podatke, ki se nanašajo na potrditev proizvajalca, ki je navedena v
točki 1.2.3, ki pa v tej točki ni podrobneje obravnavana.

1.2.2

Začetno presojo in/ali preverjanje ukrepov za skladnost proizvodnje lahko opravi tudi
homologacijski organ druge države članice ali tehnična služba, ki jo določi homologacijski
organ.

1.2.3

Homologacijski organ mora upoštevati tudi ustrezen certifikat, ki si ga je pridobil proizvajalec
po usklajenem standardu SIST EN ISO 9001:2000, z dovoljenim neupoštevanjem zahtev
glede načrtovanja konstrukcije in razvoja, ali po enakovrednem usklajenem standardu za
izpolnitev zahtev začetne presoje iz točke 1.2. Proizvajalec mora dostaviti podrobne podatke
o certifikatu in se obvezati, da bo ob spremembi veljavnosti ali področja obvestil
homologacijski organ.
"Ustrezen" pomeni, da ga je podelil certifikacijski organ, ki izpolnjuje zahteve usklajenega
standarda SIST EN 45012:1998, in ki ga je kot takega kvalificiral homologacijski organ
države članice ali pa ga je akreditirala nacionalna organizacija države članice in ga je priznal
homologacijski organ te države članice.

1.3

Za homologacijo celotnega vozila ni treba ponavljati začetnih presoj, opravljenih zaradi
podelitve homologacije sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot vozila,
vendar jih je treba dopolniti z ocenitvijo, ki se nanaša na lokacijo in dejavnost v zvezi s
proizvodnjo celotnega vozila, ki ni bila zajeta v prejšnjih presojah.

2

UKREPI ZA SKLADNOST PROIZVODNJE

2.1

Vsako vozilo homologirano skladno s tem pravilnikom mora biti izdelano tako, da je skladno
s homologiranim tipom, to je, da izpolnjuje vse zahteve tega pravilnika, navedene v seznamu
v Prilogi II.

2.2

Homologacijski organ mora ob podelitvi homologacije preveriti, ali obstajajo primerni ukrepi
in pisno določeni postopki kontrole, ki morajo biti dogovorjeni s proizvajalcem za vsako
homologacijo, po katerih je mogoče v določenih časovnih presledkih opraviti ustrezne
kontrole, potrebne za zagotovitev stalne skladnosti s homologiranim tipom. Ti postopki po
potrebi vključujejo tudi preskuse, opredeljene v posamičnih tehničnih specifikacijah.

2.3

Imetnik homologacije mora še posebej:

Stran

3504 / Št. 30 / 29. 3. 2004

Uradni list Republike Slovenije

2.3.1

zagotoviti, da obstajajo in da se uporabljajo postopki za učinkovito kontrolo skladnosti
proizvedenih vozil s homologiranim tipom;

2.3.2

imeti dostop do preskusne ali druge ustrezne opreme, potrebne za preverjanje skladnosti z
vsakim homologiranim tipom;

2.3.3

poskrbeti za zapis rezultatov preskusov ali preverjanj in za to, da ti zapiski s potrebnimi
prilogami ostanejo na voljo za obdobje, dogovorjeno s homologacijskim organom. To
obdobje ne sme biti daljše od 10 let;

2.3.4

analizirati rezultate vseh vrst preskusov in preverjanj zaradi potrditve in zagotovitve
stabilnosti lastnosti proizvoda ob upoštevanju običajnih odstopanj pri serijski proizvodnji;

2.3.7

za homologacijo celotnega vozila se preverjanja omejijo na tista, ki potrjujejo pravilno
proizvodno specifikacijo glede na homologacijsko dokumentacijo, zlasti na opisni list,
določen v Prilogi III, ter na podatke ki so potrebni za potrdila o skladnosti, kot so navedeni v
Prilogi VI tega pravilnika.

3

DOLOČILA ZA STALNO PREVERJANJE

3.1

Organ, ki je podelil homologacijo, lahko vedno preveri postopke kontrole skladnosti, ki se
uporabljajo v vsakem proizvodnem obratu.

3.1.1

Med običajne ukrepe se šteje spremljanje nespremenjene učinkovitosti postopkov, določenih
v točki 1.2 te Priloge (začetna presoja in skladnost proizvodnje).

3.1.1.1

Nadzor, ki ga izvaja certifikacijski organ (kvalificiran ali priznan, kot je predpisano v točki
1.2.3 te Priloge), je treba upoštevati kot izpolnjevanje zahtev točke 3.1.1 glede na postopke,
uvedene pri začetni presoji (točka 1.2.3).

3.1.1.2

Običajna pogostnost preverjanj, ki jih opravi homologacijski organ (razen tistih iz točke
3.1.1.1), mora zagotoviti, da se ustrezno preverjanje, skladno s točkama 1 in 2 te Priloge,
ponavlja v presledkih, kot jih določi homologacijski organ na podlagi pridobljenih izkušenj.

3.2

Pri vsaki kontroli se kontrolorju dajo na voljo zapiski o preskusih ali preverjanjih ter
dokumenti o proizvodnji, zlasti zapisi tistih preskusov ali preverjanj, ki so bili na podlagi točke
2.2 te priloge označeni kot potrebni.

3.3

Če to ustreza vrsti preskusov, lahko kontrolor izbere naključne vzorce za preskus v
laboratoriju proizvajalca (ali pri tehnični službi, če je tako določeno v posamični tehnični
specifikaciji). Najmanjše število vzorcev se lahko določi na podlagi rezultatov preverjanj pri
proizvajalcu.

3.4

Če se kakovost kontrole pokaže za nezadovoljivo ali če se zdi, da je treba preveriti
veljavnost preskusov, opravljenih na podlagi točke 3.2, mora kontrolor izbrati vzorce, ki jih je
treba poslati tehnični službi, ki je opravila preskuse za homologacijo.

3.5

Homologacijski organ lahko opravi vsa preverjanja ali preskuse, predpisane v tem pravilniku
ali v ustreznih posamičnih tehničnih specifikacijah, ki so vključene v seznam Priloge II.

3.6

Če so rezultati nadzora oziroma kontrole nezadovoljivi, mora homologacijski organ
zagotoviti, da bodo sprejeti vsi potrebni ukrepi za čimprejšnjo vzpostavitev skladnosti
proizvodnje.

4

V primeru homologacije vozila, ki ga je izdelal proizvajalec v drugi državi članici EU in si je
zanj že pridobil nacionalno homologacijo v svoji državi ali drugi državi članici EU, postopkov
za ugotavljanje skladnosti ni treba izvajati.
____________________

Uradni list Republike Slovenije

Št.

30 / 29. 3. 2004 / Stran 3505

PRILOGA X
OMEJITVE ŠTEVILA VOZIL ZA MALE SERIJE IN ZA ZAKLJUČEK SERIJE
A)

OMEJITVE ŠTEVILA VOZIL ZA MALE SERIJE
Število enot vozil ene družine tipov, kot je to opredeljeno spodaj, ki so namenjene registraciji,
prodaji ali dane v uporabo v enem letu v Republiki Sloveniji, naj ne bi preseglo števila,
prikazanega spodaj za določeno kategorijo vozila.
Kategorija
M2, M3
N1
N2, N3 (*)
O1, O2
O3, O4
T
C
R
S
(*)
Za avto-dvigala 10 enot

Število enot
25
50
25
50
25
20
10
20
20

»Družino tipov« predstavljajo vozila, ki se ne razlikujejo v naslednjih glavnih značilnostih:

B)

1

Za vozila kategorije M2 in M3:
– proizvajalec,
– kategorija,
– bistvene lastnosti gradnje in konstrukcije:
– podvozje / samonosna nadgradnja (očitne in temeljne razlike),
– pogonski motor (z notranjim zgorevanjem / električni / hibridni).

2

Za vozila kategorije N1, N2 in N3:
– proizvajalec,
– kategorija,
– bistvene lastnosti gradnje in konstrukcije:
– podvozje / platforma (očitne in temeljne razlike),
– pogonski motor (z notranjim zgorevanjem / električni / hibrid).

3

Za vozila kategorije O1, O2, O3 in O4:
– proizvajalec,
– kategorija,
– bistvene lastnosti gradnje in konstrukcije:
– podvozje / samonosna nadgradnja (očitne in temeljne razlike),
– priklopnik / polpriklopnik / priklopnik s centralno osjo,
– vrsta zavornega sistema (npr. nezavirano / naletna zavora / zavirano).

4

Za vozila kategorije T:
– proizvajalec,
– kategorija,
– bistvene lastnosti gradnje in konstrukcije:
– togi /zgibni.

OMEJITVE ZA ZAKLJUČEK SERIJE
Vozila kateregakoli tipa, ki se začnejo uporabljati v Republiki Sloveniji po postopku opredeljenem
v 15. členu se omejijo na tista, za katera je bilo izdano veljavno potrdilo o skladnosti na dan
izdelave ali po njem, vendar je pozneje postalo neveljavno zaradi začetka veljavnosti neke
posamične tehnične specifikacije.
Potrdilo o skladnosti vozila, ki je bilo dano v uporabo po tem postopku, mora vključevati posebno
opombo o tem.
____________________

Mesto

Carinska ifra, aktivna snov

380820300 propineb (70,00%)

380820300 propineb (70,00%)
380820500 triadimefon (1,25%)

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

AFALON

AGIL 100 EC

AKTIV
AKTIV - R
ALIETTE
ALIETTE FLASH
ALSYSTIN WP 25

AMID THIN W

ANTRACOL

ANTRACOL BT

ANTRACOL COMBI

ANTRACOL WG 70

ANVIL 5 SC

APOLLO 50 SC

AQ - 10

ARCHER TOP 400 EC

ARION

AROMIT-MK

ARTEA 330 EC

5

6

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

9

8

7

1

1

1

3

380820500 ciprokonazol (8,00%)
380820500 propikonazol (25,00%)

380890900 parfumsko olje DAPHNE (27,50%)

380890900 elezov (III) pirifosfat hidrat (0,400%)

380820800 izolat M-10 glive Ampelomyces
quisqualis (58,00%)
380820600 fenpropidin (27,50%)
380820500 propikonazol (12,50%)

380810900 klofentezin (50,00%)

380820500 heksakonazol (5,00%)

Skupina

N, Xn

Xi

0

Xn

0

4

4

Xi

N, Xn

4

4

Xi

0

N

4

0

0

Xn

Xn

Xn

N

Xn

nevarnosti

SYNGENTA

AGRORUE d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

SYNGENTA

LANCES LINK

MAKHTESHIM-AGAN

SYNGENTA

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

ISAGRO

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

UNICHEM d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

AGAN CHEMICAL MAN.

AGAN CHEMICAL MAN.

SYNGENTA

SYNGENTA

BASF

Proizvajalec

SYNGENTA AGRO d. o. o.

AGRORUE d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BAYER CS d.o.o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BAYER CS d.o.o.

BAYER CS d.o.o.

UNICHEM d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.,
METROB d. o. o.
SYNGENTA AGRO d. o. o.

Zastopnik, distributer

Vrsta

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

pod.

reg.
spr.
pren.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

spr.

reg.

reg.

reg.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.

spr.+pod.

reg.
spr.

odlo�be

327-02-219/00
327-02-215/03
327-02-227/01
327-02-227/01/5

327-02-195/02
327-02-173/03
SFS 5148
327-02-297/01
SFS 8045
327-02-252/01
327-02-133/01
327-02-223/03
327-02-221/00
327-02-265/01
327-02-219/03
327-02-241/00

327-02-191/00
327-02-173/03
327-02-212/03
327-02-262/02
327-02-223/03
SFS 9040
327-02-173/03
SFS 6167
327-02-173/03
327-02-111/04/1
327-02-303/02/14

327-02-303/01

SFS 6171

327-02-277/02/R

327-02-284/01
327-02-219/03
327-02-294/00
327-02-157/03/2
327-02-223/03
327-02-127/01
327-02-223/03
327-02-277/02

327-02-256/00
327-02-217/03
327-02-222/99

odlo�be

tevilka

27.02.2001
24.07.2003
21.12.2001
25.11.2003

03.06.2002
19.06.2003
13.12.1995
09.10.2001
06.03.1998
25.07.2001
17.04.2001
24.07.2003
19.12.2000
09.08.2001
24.07.2003
10.5.2001

12.10.2000
19.06.2003
24.07.2003
20.12.2002
24.07.2003
16.03.1999
19.06.2003
17.06.1996
19.06.2003
19.02.2004
8.3.2004

27.3.2003

17.6.1996

28.1.2003

08.03.2002
24.07.2003
06.12.2000
30.05.2003
24.07.2003
16.03.2001
24.07.2003
28.1.2003

20.02.2002
24.07.2003
17.3.2003

odlo�be

Datum izdaje

6.6.2006

27.2.2011

10.5.2011

19.12.2010

12.2.2011

6.3.2008

13.12.2005

6.5.2012

8.3.2009

31.3.2004

7.2.2007

13.12.2011

12.10.2007

21.5.2012

17.6.2006

25.11.2012

25.11.2012

26.1.2011

6.12.2005

25.1.2012

9.1.2006

22.1.2012

veljavnosti

Datum

30 / 29. 3 . 2004

380820800 cimoksanil (6,00%)
380820300 propineb (70,00%)
380820300 propineb (70,00%)

380830900 alfanaftil acetamid (NAD) (8,40%)

380810900 triflumuron (25,00%)

380820150 fosetil-Al (80,00%)

380820150 fosetil-Al (80,00%)

380810900 kalijev oleat (0,150%)

380810900 kalijev oleat (4,90%)

380830110 propakvizafop (10,00%)

380830230 linuron (45,00%)

380810400 pirimifos-metil (50,00%)

4

1

ACTARA 25 WG
ACTELLIC 50 EC

3

1

2

380820600 dimetomorf (9,00%)
380820300 mankozeb (60,00%)
380810900 tiametoksam (25,00%)

1

prodaje*Cin vsebnost (%)

ACROBAT MZ

Ime sredstva

1

t.

Št.

I.
Fitofarmacevtska sredstva, ki so registrirana za promet in uporabo v Republiki Sloveniji, so:

SEZNAM
registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
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Na podlagi 28. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01) objavlja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ASEF 3V1

AVISO DF

AXIOM WG 68

AZTEC
BAKRENI ANTRACOL

BAKRENI DITHANE

BANVEL 480 S

BARAKI - PARAFINSKI
BLOKI

BARAKI - PELETE

BASAGRAN DP-P

BASAGRAN FORTE
BASAGRAN TOP

BASAGRAN-600
BASAMID GRANULAT
BASTA-15

BASUDIN 600 EW

BAVISTIN-FL
BAYCOR DC 300

BAYCOR WP-25

BAYFIDAN DC-250

BAYLETON AC

BAYLETON SPECIAL

BAYLETON WP-25

BAYTAN FS 150

BEETUP COMPACT SC

23

24

25

26

28

29

30

31

32

33

35

38

39

41

42

43

44

45

46

47

40

37

36

34

27

Carinska ifra, aktivna snov

1

1

1

1

1

1

380830170 desmedifam (8,25%)
380830170 fenmedifam (8,25%)

N, Xi

4

4

0

4

4

4

4

3

Xn

4

3

3

Xn

4

Xn

Xn

Xn

4

4

Xn

Xn

Xn

Xi

0

UPL

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

BASF

SYNGENTA

BAYER CS

BASF

BASF

BASF

BASF

BASF

BAYER CS

BAYER CS

SYNGENTA

DOW AGROSCIENCES

BAYER CS

BASF

BAYER CS

BASF

ASEF

Proizvajalec

PINUS d. d.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

BAYER CS d.o.o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

BAYER CS d.o.o.

BAYER CS d.o.o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

BAYER CS d.o.o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

KRKA d.d.

Zastopnik, distributer

Vrsta

reg.

reg.
spr.

reg.
spr.
pren.

reg.
spr.
spr.
pren.

reg.
spr.
pren.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.

reg.

reg.

reg.
spr.

reg.

reg.
spr.

reg.
spr.
pren.

reg.
spr.
pren.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

odlo�be

SFS 9134
327-02-173/03
SFS 6058
327-02-173/03
SFS 9133
327-02-173/03
SFS 6134
327-02-173/03
327-02-111/04/1
327-02-197/99
327-02-173/03
327-02-212/03
327-02-111/04/1
SFS 6140
327-02-173/03
327-02-111/04/1
SFS 7013
327-02-173/03
327-02-292/02

SFS 6064
327-02-71/03/4
SFS 9109
327-02-265/01
327-02-219/03
SFS 7045

SFS 8005

327-02-246/99
327-02-217/03
SFS 7047

327-02-231/01
327-02-173/03
327-02-212/03
SFS 5121
327-02-251/01
327-02-251/01/1
SFS 7119
327-02-265/01
327-02-240/00
327-02-212/03
327-02-111/04/1
327-02-239/00
327-02-212/03
327-02-111/04/1
SFS 9144
327-02-217/03
SFS 7046

327-02-272/00
327-02-226/03
327-02-43/00
327-02-217/03
327-02-280/00
327-02-173/03
327-02-212/03
327-02-354/01

odlo�be

tevilka

10.11.1999
16.06.2003
25.03.1996
16.06.2003
10.11.1999
16.06.2003
14.05.1996
16.06.2003
19.02.2004
15.10.2001
16.06.2003
24.07.2003
19.02.2004
06.06.1996
16.06.2003
19.02.2004
07.02.1997
16.06.2003
15.4.2003

09.04.1996
01.04.2003
14.07.1999
09.08.2001
24.07.2003
21.3.1997

13.1.1998

11.01.2000
24.07.2003
24.3.1997

08.08.2001
16.06.2003
24.07.2003
23.08.1995
24.07.2001
03.10.2001
02.12.1997
09.08.2001
22.11.2000
24.07.2003
19.02.2004
22.11.2000
24.07.2003
19.02.2004
16.11.1999
24.07.2003
21.3.1997

28.01.2002
24.07.2003
22.02.2000
24.07.2003
27.02.2001
19.06.2003
24.07.2003
28.1.2002

odlo�be

20.2.2013

7.2.2007

31.3.2004

31.3.2004

31.3.2004

9.4.2006

25.3.2006

25.3.2006

21.3.2007

14.7.2009

9.4.2006

13.1.2008

24.3.2007

11.1.2010

21.3.2007

16.11.2004

31.3.2004

31.3.2004

23.4.2006

23.8.2005

8.6.2011

6.6.2004

27.2.2011

22.2.2005

14.12.2011

veljavnosti

Datum izdaje Datum

30 / 29. 3. 2004 /

380820500 triadimenol (15,00%)

380820500 triadimefon (25,00%)

380820800 cimoksanil (4,80%)
380820300 propineb (58,00%)
380820500 triadimefon (2,00%)
380820500 triadimefon (5,00%)

Skupina
nevarnosti

Št.

380820500 triadimenol (25,00%)

380820500 bitertanol (25,00%)

380820500 bitertanol (30,00%)

380820400 karbendazim (50,00%)

380810400 diazinon (60,00%)

380830270 glufosinat-amonijeva sol (15,00%)

380830270 dazomet (98,00%)

380830270 bentazon (20,00%)
380830110 MCPA (25,00%)
380830270 bentazon (60,00%)

380830270 bentazon (33,30%)
380830110 diklorprop - P (23,30%)
380830270 bentazon (48,00%)

380890100 difetialon (0,0025%)

380890100 difetialon (0,0025%)

380830230 dikamba (48,00%)

380820100 baker (bakrov oksiklorid) (30,00%)
380820300 mankozeb (25,00%)

380820100 baker (bakrov oksiklorid) (17,50%)
380820300 propineb (45,50%)

380810900 triazamat (14,00%)

380830110 MCPA (49,00%)
380830110 mecoprop - P (28,00%)
380820800 cimoksanil (4,80%)
380820300 metiram (57,00%)
380830150 flufenacet (54,00%)
380830130 metribuzin (14,00%)

prodaje*Cin vsebnost (%)

Mesto

Ime sredstva

t.

Zap.

Uradni list Republike Slovenije
Stran

3507

380810900 repi�no olje (55,00%)

380890900 poliizobutilen (55,00%)

1

2

1

1

1

1

1

2

3

3

3

3

1

BEETUP TRIO SC

BELO OLJE - PINUS

BETANAL PROGRESS AM

BETANAL PROGRESS OF

BETANAL TANDEM

BETANAL TANDEM NEW

BETTER 65 WG

BIOBLATT KONCENTRAT
BIOBLATT SPRAY
BIOFORMATOX

BIOMYCTAN SPRAY za
sobne rastline
BION 50 WG

BIOOL

BIOPLANTELLA BELE
PLO�E
BIOPLANTELLA LEPLJIVI
TRAK
BIOPLANTELLA RUMENE
PLO�E
BIOTIP Ubij me neno

BIOTOLL
DERATIZACIJSKO LEPILO

BIOTON

BOOM EFEKT
BORDOJSKA BROZGA
CAFFARO

BORDOJSKA BROZGASCARMAGNAN
BRAVO 500 SC
BROMOTRIL 225 EC
BULLDOCK EC 25

48

49

50

51

52

53

54

55

58

60

61

65

66

67

69

72

71

70

1

1

1

1

1

3

3

3

1

3

3

380810100 beta-ciflutrin (2,50%)

380830270 bromoksinil (22,50%)

380820800 klorotalonil (51,50%)

380820100 baker v obliki bakrovega sulfata
(20,00%)

380820100 baker v obliki bakrovega sulfata
(20,00%)

380820800 lecitin (2,00%)
380810900 repi�no olje (55,00%)
380830270 glifosat (48,00%)

380890900 piperonil butoksid (0,560%)
380810100 piretrin (0,0750%)
380890900 poliizobutilen (100,00%)

380890900 poliizobutilen (100,00%)

380890900 poliizobutilen (100,00%)

380820800 acibenzolar-S-metil (50,00%)

380810900 natrijev hidrogen karbonat (NaHCO3)
(75,00%)
380820800 lecitin (0,0750%)
380810100 piretrin (0,0100%)

0

2

N, Xn

N, Xn

Xi

Xi

4

0

0

0

0

0

0

0

Xi

0

Xi

0

MAKHTESHIM-AGAN

AGAN CHEMICAL MAN.

SYNGENTA

SCARMAGNAN

ISAGRO

PINUS d. d.

AGRO*BIO

UNICHEM d. o. o.

COPYR

UNICHEM d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

AGRO*BIO

SYNGENTA

NEUDORFF

AGRO*BIO

NEUDORFF

NEUDORFF

OXON, VETERINA

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

PINUS d. d.

UPL

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

CLAREX GOLOB&Co.

KMETIJSKA ZADRUGA KRKA z.
o. o.

PINUS d. d.

Petkovi�&Bonifer d.n.o.

UNICHEM d. o. o.

BIOTEH d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

Petkovi�&Bonifer d.n.o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

AGROPROM d. o. o.

Petkovi�&Bonifer d.n.o.

AGROPROM d. o. o.

AGROPROM d. o. o.

VETERINA d.o.o., Podrunica
Veterine Ljubljana

BAYER CS d.o.o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BAYER CS d.o.o.

BAYER CS d.o.o.

PINUS d. d.

PINUS d. d.

Zastopnik, distributer

Vrsta

reg.
spr.

pod.

reg.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.

reg.
spr.

reg.

reg.
spr.

reg.
spr.+pod.

reg.
spr.+pod.

reg.
spr.+pod.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.

reg.
spr.

reg.

reg.

reg.
spr.
spr.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.

odlo�be

327-02-262/00
327-02-158/03/2

327-02-237/02

327-02-270/02/4

327-02-53/00
327-02-40/02
327-02-225/03
327-02-21/00
327-02-224/03

SFS 9138
327-02-233/03
SFS 5109

327-02-220/00
327-02-218/03
327-02-237/00

SFS 7004
327-02-297/2002/10

SFS 7006
327-02-297/2002/8

327-02-176/00
327-02-297/01
327-02-219/03
SFS 9137
327-02-233/03
SFS 7005
327-02-297/2002/9

SFS 9136
327-02-233/03
327-02-226/00

327-02-227/00

SFS 9002
327-02-71/03/4
327-02-212/03
SFS 6121
327-02-173/03
327-02-225/01
327-02-212/03
327-02-47/01
327-02-391/01
327-02-227/03
327-02-74/04/2
327-02-224/00

327-02-5/01
327-02-228/03
SFS 8041
327-02-212/03

327-02-386/01

odlo�be

tevilka

05.12.2000
30.05.2003

24.4.2003

28.10.2003

21.06.2000
17.05.2002
24.07.2003
14.11.2000
24.07.2003

11.11.1999
24.07.2003
29.6.1995

04.04.2001
24.07.2003
22.11.2000

14.01.1997
28.10.2003

14.01.1997
28.10.2003

11.07.2000
09.10.2001
24.07.2003
11.11.1999
24.07.2003
14.01.1997
28.10.2003

10.11.1999
24.07.2003
13.11.2000

13.11.2000

20.01.1999
01.04.2003
24.07.2003
14.05.1996
16.06.2003
03.07.2001
24.07.2003
12.03.2001
17.12.2001
24.07.2003
06.02.2004
15.11.2000

30.01.2001
24.07.2003
02.03.1998
24.07.2003

17.2.2003

odlo�be

10.4.2006

31.1.2008

4.6.2008

14.11.2010

21.6.2010

29.6.2005

11.11.2009

22.11.2010

23.10.2010

30.4.2004

30.4.2004

30.4.2004

11.11.2009

11.7.2005

13.11.2005

10.11.2009

13.11.2005

15.11.2005

12.2.2011

5.6.2011

23.6.2005

20.1.2009

2.3.2008

30.1.2011

25.11.2007

veljavnosti

Datum izdaje Datum

30 / 29. 3 . 2004

68

64

63

62

59

57

380820800 lecitin (0,0375%)

380820800 lecitin (25,00%)

Xi

0

3

Xi

3

0

N

Proizvajalec

Št.

3

380830170 desmedifam (6,00%)
380830270 etofumesat (6,00%)
380830170 fenmedifam (6,00%)
380830170 desmedifam (7,10%)
380830270 etofumesat (11,20%)
380830170 fenmedifam (9,10%)
380830270 etofumesat (9,40%)
380830170 fenmedifam (9,70%)
380830270 etofumesat (19,00%)
380830170 fenmedifam (20,00%)
380830270 kloridazon (65,00%)

380830170 desmedifam (6,00%)
380830270 etofumesat (6,00%)
380830170 fenmedifam (6,00%)
380810900 mineralno olje (93,00%)

Skupina
nevarnosti

3508 /

56

Carinska ifra, aktivna snov

prodaje*Cin vsebnost (%)

Mesto

Ime sredstva

t.

Zap.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

BUMPER 25 EC
BUTISAN - S
CALLISTO 480 SC
CALYPSO SC 480
CAMBIO

CAPEX

CAPTANE 45 WP
CARAKOL
CASORON G

CHAMP FORMULA 2 FLO

CHAMPION 50 WP

CHESS 25 WP
CHESS 50 WG
CHORUS 75 WG
CHROMOREL D

CHROMOREL P-2

CITOWETT
CLARINET

CONFIDOR SL 200

CORBEL
COSAN
COUGAR

CRYSTAL

CUPRABLAU-Z

CUPRABLAU-Z ULTRA

CURZATE M

CURZATE R

CYCOCEL 460

DECIS 6,25 EG
DECIS EC-2,5
DEHERBAN A

73

78

79

82

83

84

88

89

91

92

95

96

97

98

99

100

101

1

380830110 2,4-D (46,40%)

380810100 deltametrin (2,50%)

3

Xn

T

0

Xn

Xi

Xn

4

Xi

Xn

4

4

Xi

N, Xn

4

3

2

N

Xn

Xn

N, Xn

Xn

Xn

3

Xn

0

Xn

N, Xn

N, Xn

4

N, Xi

CHROMOS AGRO

BAYER CS

BAYER CS

BASF

DU PONT

DU PONT

CINKARNA Celje d.d.

CINKARNA Celje d.d.

DOW AGROSCIENCES

BAYER CS

PINUS d. d.

BASF

BAYER CS

BAYER CS

BASF

CHROMOS AGRO

CHROMOS AGRO

SYNGENTA

SYNGENTA

SYNGENTA

NUFARM

NUFARM

CROMPTON EUROPE

KOLLANT

CHEMIA

Andermatt Biocontrol

BASF

BAYER CS

SYNGENTA

BASF

MAKHTESHIM-AGAN

DEMETRA d. o. o.

BAYER CS d.o.o.

BAYER CS d.o.o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

VANIR

VANIR

CINKARNA Celje d.d.

CINKARNA Celje d.d.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BAYER CS d.o.o.

PINUS d. d.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BAYER CS d.o.o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

DEMETRA d. o. o.

DEMETRA d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

DEMETRA d. o. o.

BIOTEH d. o. o.

AGROCHEM d.o.o.

METROB d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

Zastopnik, distributer

Vrsta

reg.
spr.

reg.

reg.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.

reg.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.

reg.

reg.
spr.
spr.

pod.

reg.

reg.
spr.

reg.
spr.

pod.

reg.

pod.

pod.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.

reg.

reg.

reg.
spr.

pod.

reg.

reg.

pod.

odlo�be

SFS 5012
327-02-116/02

327-02-352/01

327-02-36/00
327-02-217/03
327-02-351/01

SFS 8082
327-02-70/03/6
327-02-231/03
327-02-116/99
327-02-231/03

327-02-278/00

SFS 8051
327-02-71/03/5
327-02-212/03
327-02-215/99
327-02-223/03
SFS 5039

SFS 7116

327-02-261/00
327-02-173/03
327-02-212/03
SFS 8008

327-02-206/02

SFS 6054
327-02-116/02
SFS 6053
327-02-116/02
SFS 8006

327-02-136/02

327-02-336/02

327-02-203/02

327-02-269/00
327-02-116/02
327-02-79/03/4
327-02-281/01
327-02-223/03
327-02-25/00

327-02-53/01

327-02-353/01

SFS 9076
327-02-217/03
327-02-343/2002/4

327-02-273/00

327-02-177/02

SFS 8004

327-02-235/02

odlo�be

tevilka

15.03.1995
15.03.2002

23.5.2002

22.02.2000
24.07.2003
5.6.2002

28.05.1998
26.03.2003
24.07.2003
19.06.2000
24.07.2003

3.7.2001

19.03.1998
01.04.2003
24.07.2003
15.02.2002
24.07.2003
12.5.1995

1.12.1997

01.12.2000
16.06.2003
24.07.2003
13.1.1998

26.2.2003

15.03.1996
15.03.2002
15.03.1996
15.03.2002
13.1.1998

18.2.2003

6.6.2003

17.4.2003

27.02.2001
15.03.2002
29.04.2003
10.01.2002
24.07.2003
27.2.2003

6.2.2001

16.1.2002

21.05.1999
24.07.2003
24.10.2003

12.3.2003

27.2.2003

13.1.1998

17.4.2003

odlo�be

15.3.2005

15.5.2012

21.5.2012

22.2.2010

19.6.2008

28.5.2008

5.6.2011

12.5.2005

31.1.2010

19.3.2008

29.4.2006

13.1.2008

1.12.2005

23.12.2012

13.1.2008

15.3.2006

15.3.2006

14.1.2013

31.10.2011

17.10.2004

23.12.2012

6.6.2011

1.4.2006

21.5.2005

22.10.2011

31.3.2008

21.5.2009

20.12.2005

25.11.2005

13.1.2008

25.2.2013

veljavnosti

Datum izdaje Datum

Stran

1

380830900 holinklorid (32,00%)
380830900 klormekvat klorid (46,00%)
380810100 deltametrin (6,25%)

380820100 baker (bakrov oksiklorid) (40,00%)
380820800 cimoksanil (4,00%)

380820100 baker v obliki bakrovega hidroksida
(35,00%)
380820150 cink (2,00%)
380820100 baker v obliki bakrovega hidroksida
(35,00%)
380820150 cink (2,00%)
380820800 cimoksanil (4,00%)
380820300 mankozeb (40,00%)

380820800 kvinoksifen (25,00%)

380830150 diflufenikan (10,00%)
380830230 izoproturon (50,00%)

380820150 veplo (80,00%)

380820600 fenpropimorf (75,00%)

380820500 flukvinkonazol (5,00%)
380820800 pirimetanil (15,00%)
380810900 imidakloprid (20,00%)

380810100 cipermetrin (5,00%)
380810400 klorpirifos (50,00%)
380810100 cipermetrin (0,200%)
380810400 klorpirifos (1,80%)
380890900 alkilaril poliglikoleter (100,00%)

380820800 ciprodinil (75,00%)

380810900 pimetrozin (50,00%)

380820100 baker v obliki bakrovega hidroksida
(24,40%)
380820100 baker v obliki bakrovega hidroksida
(50,00%)
380810900 pimetrozin (25,00%)

380830270 diklobenil (6,75%)

380890900 metaldehid (5,00%)

380830270 bentazon (32,00%)
380830230 dikamba (9,00%)
380810900 granulozni virus Adoxophyes orana
(1,000%)
380820800 kaptan (45,00%)

380810900 tiakloprid (48,00%)

380830270 mezotrion (48,00%)

380830270 metazaklor (50,00%)

380820500 propikonazol (25,00%)

Proizvajalec

30 / 29. 3. 2004 /

103

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

Skupina
nevarnosti

Št.

102

94

93

90

87

86

85

81

80

77

76

75

74

Carinska ifra, aktivna snov

prodaje*Cin vsebnost (%)

Mesto

Ime sredstva

t.

Zap.

Uradni list Republike Slovenije

3509

1

1

1

1

DEHERBAN COMBI-MD

DELAN SC-750

DELFIN WG

104

105

106

DEMITAN
DEVRINOL 45 FL
109 DIAZINON 20
110 DIAZOL 40 WP
111 DIAZOL 50 EW

380890900 piperonil butoksid (1,000%)
380810100 piretrin (0,500%)
380810900 parafinsko olje (15,00%)

380820500 epoksikonazol (12,50%)
380820400 karbendazim (12,50%)
380830110 mecoprop - P (60,00%)

1

1

1

1

1

3

3

1

DITHANE M-45

DITHANE M-45 FLO

DITHANE M-70

DITHANE S-60

DIVIDEND 030 FS
DUAL GOLD 960 EC

DUECI - insekticid

116

117

118

119

120

122

DUECI - sredstvo proti
kaparjem
124 DUETT

1

1

1

1

ECLAIR 49 WG

EMINENT 125 EW

ENDURO EC 258

ENOVIT-M

127

128

129

130

1

DUPLOSAN KV
DURSBAN E-48

126

1

380820400 tiofanat-metil (70,00%)

380810100 beta-ciflutrin (0,800%)
380810400 oksidemeton-metil (25,00%)

380820800 cimoksanil (24,00%)
380820800 trifloksistrobin (25,00%)
380820500 tetrakonazol (12,50%)

380810400 klorpirifos (48,00%)

380830150 S-metolaklor (96,00%)

380820500 difenokonazol (3,00%)

380820300 mankozeb (60,00%)

380820300 mankozeb (70,00%)

380820300 mankozeb (45,50%)

380820300 mankozeb (80,00%)

4

T

0

N, Xi

Xn

Xn

Xn

0

0

Xi

N

Xi

4

4

Xi

Xi

3

0

3

Xn

T

3

4

N, Xn

SIPCAM

MAKHTESHIM-AGAN

ISAGRO

BAYER CS

DOW AGROSCIENCES

BASF

BASF

GUABER

GUABER

SYNGENTA

SYNGENTA

DOW AGROSCIENCES

DOW AGROSCIENCES

DOW AGROSCIENCES

DOW AGROSCIENCES

DOW AGROSCIENCES

BAYER CS

SYNGENTA

NUFARM

MAKHTESHIM-AGAN

MAKHTESHIM-AGAN

PINUS d. d.

UPL

MARGARITA

AGRISENSE-BCS

BASF

CHROMOS AGRO

AROPI d.o.o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

BILKA d. o. o.

BILKA d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

AGRORUE d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

PINUS d. d.

PINUS d. d.

PINUS d. d.

BASF SLOVENIJA d. o. o., PINUS
d. d.
KARSIA Dutovlje d. o. o.

DEMETRA d. o. o.

Zastopnik, distributer

Vrsta

SFS 9055
327-02-176/01
327-02-223/03
SFS 8056

reg.
reg.
spr.

reg.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.

pod.

reg.
spr.
spr.

327-02-26/00
327-02-223/03
327-02-264/00
327-02-161/03/2
327-02-223/03
SFS 7095

327-02-340/01
327-02-180/01/4
327-02-223/03
327-02-325/00

327-02-266/00
327-02-217/03
327-02-350/02/5

reg.
spr.
pod.

SFS 8112

327-02-200/01
327-02-219/03
SFS 8111
reg.

reg.

reg.
spr.

spr.+pod.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

327-02-119/01
327-02-219/03
SFS 7020
327-02-173/03
SFS 9113
327-02-251/01
327-02-251/01/1
327-02-223/03
327-02-162/01
327-02-162/01/1
327-02-223/03
SFS 5027
327-02-251/01
327-02-251/01/1
SFS 5066
327-02-251/01
327-02-251/01/1
327-02-169/01
327-02-169/01/1
327-02-223/03
327-02-121/02

SFS 8017

reg.

reg.

327-02-80/00

327-02-27/02

SFS 9049

SFS 5015
327-02-116/02
327-02-255/00

odlo�be

tevilka

reg.

spr.+pod.

reg.

reg.

reg.
spr.

odlo�be

09.10.2000
24.07.2003
03.01.2001
30.05.2003
24.07.2003
27.10.1997

28.01.2002
03.02.2003
24.07.2003
26.2.2003

15.01.2001
24.07.2003
24.11.2003

13.7.1998

17.05.2001
24.07.2003
13.7.1998

17.05.2001
24.07.2003
10.02.1997
16.06.2003
23.07.1999
24.07.2001
03.10.2001
24.07.2003
20.07.2001
03.10.2001
24.07.2003
13.04.1995
24.07.2001
03.10.2001
05.06.1995
24.07.2001
03.10.2001
20.07.2001
03.10.2001
24.07.2003
26.3.2003

25.04.2001
24.07.2003
31.3.1998

31.3.1999

16.1.1998

15.3.2000

20.2.2003

24.3.1999

15.03.1995
15.03.2002
13.11.2000

odlo�be

27.10.2007

3.1.2006

9.10.2010

10.12.2005

14.12.2004

31.7.2013

15.1.2011

13.7.2008

13.7.2008

8.10.2006

20.1.2013

18.7.2011

5.6.2005

13.4.2005

18.7.2011

10.2.2008

10.2.2007

25.1.2006

31.3.2008

25.1.2011

31.3.2004

16.1.2008

6.8.2006

17.12.2012

24.3.2009

4.11.2007

15.3.2005

veljavnosti

Datum izdaje Datum

30 / 29. 3 . 2004

125

123

1

1

DITHANE DG Neotec

115

121

1

DIPTEREX 80 %

114

380820300 mankozeb (75,00%)

1

DICURAN FORTE 80-WP

113

380830110 2,4-D (13,00%)
380830110 mecoprop (43,00%)
380830230 klortoluron (79,25%)
380830230 triasulfuron (0,750%)
380810400 triklorfon (80,00%)

380810400 diazinon (50,00%)

1

1

380810400 diazinon (40,00%)

1

DICOFLUID MP COMBI

380810400 diazinon (20,00%)

1

112

380830150 napropamid (45,00%)

1

0

3

3

Proizvajalec

Št.

108

380810900 Bacillus Thuringhiensis var. Kurstaki
(6,40%)
380810900 fenazakvin (20,00%)

380830110 2,4-D (15,00%)
380830110 mecoprop (40,00%)
380820800 ditianon (75,00%)

Skupina
nevarnosti

3510 /

107

Carinska ifra, aktivna snov

prodaje*Cin vsebnost (%)

Mesto

Ime sredstva

t.

Zap.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

1

1

1

1

1

1

1

2

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

EQUATION PRO

EQUIP
ETHREL

EUPAREN MULTI WG 50

EUPAREN MULTI WP 50

EXTRAVON

FALCON EC 460

FASTAC 10 % SC

FERAMOL

FLAMENCO

FLORA KENYATOX VERDE

FOCUS ULTRA
FOLAR 525 FW

FOLICUR BT

FOLICUR EW 250

FOLICUR PLUS

FOLICUR WP 25

FOLPAN 80 WDG

FOLPAN WP-50
FORUM STAR

FRUTAPON
FURORE SUPER 75 EW

FUSILADE FORTE

FUSILADE SUPER

GALBEN C

GALBEN M

131

132

134

135

136

137

138

139

140

141

142

144

145

146

147

148

149

151

153

154

155

156

152

Carinska ifra, aktivna snov

1

2

1

1

1

Xi

ISAGRO

ISAGRO

SYNGENTA

SYNGENTA

BAYER CS

NUFARM

BASF

MAKHTESHIM-AGAN

MAKHTESHIM-AGAN

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

SYNGENTA

BASF

COPYR, UNICHEM d. o. o.

BAYER CS

NEUDORFF

BASF

BAYER CS

SYNGENTA

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

DU PONT

SEMENARNA LJUBLJANA d. d.

SEMENARNA LJUBLJANA d. d.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

BAYER CS d.o.o.

AGRORUE d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

BAYER CS d.o.o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.,
CINKARNA Celje d.d.
AGROPROM d. o. o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BAYER CS d.o.o.

BAYER CS d.o.o.

VANIR

Zastopnik, distributer

Vrsta

reg.

reg.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.

reg.
spr.

reg.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.
pren.

reg.
spr.
spr.

reg.

reg.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.

spr.

spr.+pod.

odlo�be

SFS 9070

327-02-295/00
327-02-71/03/3
327-02-212/03
327-02-233/01
327-02-219/03
SFS 6169
327-02-297/01
SFS 9068

327-02-160/01
327-02-217/03
SFS 8055

327-02-121/01
327-02-265/01
327-02-219/03
SFS 8077
327-02-173/03
327-02-111/04/1
SFS 7021
327-02-173/03
SFS 6065
327-02-173/03
SFS 9092
327-02-173/03
327-02-212/03
327-02-233/99
327-02-223/03
SFS 9122

SFS 7044

SFS 9053
327-02-214/03
327-02-226/01
327-02-212/03
327-02-359/01

327-02-30/01
327-02-212/03
327-02-210/02
327-02-173/03
327-02-212/03
327-02-281/00
327-02-173/03
327-02-212/03
SFS 7080
327-02-265/01
SFS 9115
327-02-173/03
327-02-212/03
327-02-257/00

327-02-302/01

327-02-32/00

odlo�be

tevilka

20.4.1999

06.12.2000
01.04.2003
24.07.2003
13.11.2001
24.07.2003
17.06.1996
09.10.2001
20.4.1999

17.04.2002
24.07.2003
31.3.1998

18.06.2001
09.08.2001
24.07.2003
07.05.1998
16.06.2003
19.02.2004
10.02.1997
16.06.2003
09.04.1996
16.06.2003
02.06.1999
16.06.2003
24.07.2003
19.04.2000
24.07.2003
10.9.1999

21.3.1997

30.03.1999
24.07.2003
03.07.2001
24.07.2003
25.4.2002

15.04.2002
24.07.2003
11.06.2002
16.06.2003
24.07.2003
19.01.2001
16.06.2003
24.07.2003
15.10.1997
09.08.2001
28.07.1999
16.06.2003
24.07.2003
13.11.2000

27.3.2003

23.4.2003

odlo�be

20.4.2004

20.4.2004

17.6.2006

6.6.2006

6.12.2010

31.3.2008

2.4.2007

10.9.2005

19.4.2010

2.6.2009

9.4.2006

10.2.2007

31.3.2004

12.6.2011

21.3.2007

24.4.2004

5.6.2006

30.3.2009

23.6.2005

28.7.2009

3.6.2006

19.1.2011

15.5.2007

22.3.2012

5.6.2005

14.1.2013

veljavnosti

Datum izdaje Datum

Stran

380820800 benalaksil (8,00%)
380820300 mankozeb (65,00%)

Xn

4

Xn

Xn

4

Xn

3

Xn

0

3

4

3

Xi

3

0

Xn

0

3

Xn

4

T

Xi

Xi

Xi

N, Xn

Proizvajalec

30 / 29. 3. 2004 /

380820100 baker (bakrov oksiklorid) (33,00%)
380820800 benalaksil (4,00%)

380830110 fluazifop-p-butil (12,50%)

380830110 fluazifop-p-butil (15,00%)

380830270 fenoksaprop-p-etil (6,90%)

380820600 dimetomorf (11,30%)
380820800 folpet (60,00%)
380810900 mineralno olje (98,00%)

380820800 folpet (50,00%)

380820800 folpet (80,00%)

380820500 tebukonazol (23,80%)
380820500 triadimenol (11,90%)
380820500 tebukonazol (25,00%)

380820500 tebukonazol (25,00%)

380820500 tebukonazol (12,50%)
380820500 triadimefon (10,00%)

380830270 glifosat (18,00%)
380830130 terbutilazin (34,50%)

380830270 cikloksidim (10,00%)

380810100 piretrin (0,0750%)

380820500 flukvinkonazol (10,00%)

380890900 elezov (III) fosfat (1,000%)

380820800 spiroksamin (25,00%)
380820500 tebukonazol (16,70%)
380820500 triadimenol (4,30%)
380810100 alfa-cipermetrin (10,00%)

380890900 etoksilirani oktilfenol (100,00%)

380820800 tolilfluanid (50,00%)

380820800 tolilfluanid (50,00%)

380830900 etefon (48,00%)

380820800 cimoksanil (30,00%)
380820800 famoksadon (22,50%)
380830230 foramsulfuron (2,25%)

Skupina
nevarnosti

Št.

150

143

133

Mesto

prodaje*Cin vsebnost (%)

Ime sredstva

t.

Zap.

Uradni list Republike Slovenije

3511

380810300 karbofuran (5,00%)

380830270 glifosat (35,00%)

380830130 metamitron (90,00%)

380830230 tribenuron-metil (75,00%)

380830230 amidosulfuron (1,50%)
380830230 izoproturon (60,00%)
380810400 azinfosmetil (25,00%)

380830230 tifensulfuron-metil (75,00%)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

GAUCHO FS 350

GAUCHO WS 70

GEOCID G-5

GLYF

GOAL

GOLTIX

GOLTIX WG 90

GRANSTAR 75 WG

GRODYL

GRODYL PLUS

GUSATHION WP 25

HARMONY 75 WG

HERBOCID
HUSSAR

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

1

1

1

2

1

1

IMPULS EC 500

INDAR 5 EW
KALINOMIX

KARATE 2,5 WG
KARATE ZEON 5 CS
KARATHANE (R) EC

KARATHANE (R) WP

KELTHANE-E

KENYATOX VERDE

KERB 50-W

KIDAN
K-OBIOL EC 25

KOCIDE DF

172

173

175

178

179

180

181

182

184

1

1

1

1

1

380810100 deltametrin (2,50%)
380890900 piperonil butoksid (25,00%)
380820100 baker v obliki bakrovega hidroksida
(40,00%)

380820800 iprodion (25,50%)

380890900 piperonil butoksid (16,00%)
380810100 piretrin (16,00%)
380830150 propizamid (50,00%)

380810200 dikofol (20,00%)

380820800 dinokap (19,20%)

380820800 dinokap (35,00%)

380810100 lambda-cihalothrin (5,00%)

380820500 dinikonazol (1,50%)
380820400 karbendazim (15,00%)
380810100 lambda-cihalothrin (2,50%)

380820500 fenbukonazol (5,00%)

N, Xn

3

N, Xn

4

Xn

2

3

3

N, Xn

Xn

N, Xn

N, Xn

Xn

3

Xi

3

4

2

3

0

3

Xn

4

UNICHEM d. o. o.

BAYER CS d.o.o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

VETERINA d.o.o., Podrunica
Veterine Ljubljana
SYNGENTA AGRO d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

AGRORUE d. o. o.

BAYER CS d.o.o.

PINUS d. d.

VANIR

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BAYER CS d.o.o.

BAYER CS d.o.o.

VANIR

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

AGROCHEM d.o.o.

DEMETRA d. o. o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

GRIFFIN CORP., VETERINA VETERINA d.o.o., Podrunica
Veterine Ljubljana

BAYER CS

BAYER CS

DOW AGROSCIENCES

COPYR

DOW AGROSCIENCES

DOW AGROSCIENCES

DOW AGROSCIENCES

SYNGENTA

SYNGENTA

VETERINA

DOW AGROSCIENCES

BAYER CS

CHEMINOVA

BAYER CS

PINUS d. d.

DU PONT

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

DU PONT

AGAN CHEMICAL MAN.

AGAN CHEMICAL MAN.

DOW AGROSCIENCES

CHEMIA

CHROMOS AGRO

BAYER CS

BAYER CS

Zastopnik, distributer

Vrsta

pod.
spr.

reg.

pod.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.

reg.

reg.
spr.

pod.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

odlo�be

327-02-370/02
327-02-74/04/2

SFS 8081

SFS 8137
32702251/01
32702251/01/1
SFS 7025
32702251/01
32702251/01/1
SFS 6196
32702251/01
32702251/01/1
327-02-181/00
327-02-232/03
SFS 5042
32702251/01
32702251/01/1
327-02-245/01

327-02-315/02/7

327-02-292/01
327-02-74/04/2
327-02-203/99

327-02-81/01
327-02-212/03
SFS 8076
327-02-283/03/2
327-02-16/00
327-02-173/03
327-02-241/02

327-02-31/00
327-02-173/03
327-02-212/03
327-02-213/99
327-02-173/03
327-02-212/03
327-02-13/01
327-02-222/03
SFS 6013
327-02-213/03
327-02-6/01
327-02-223/03
SFS 6141
327-02-160/03/2
SFS 9093
327-02-159/03/2
327-02-3/00
327-02-70/03/2
327-02-33/00
327-02-71/03/4
327-02-212/03
SFS 8029
327-02-212/03
SFS 7016
327-02-173/03
327-02-5/00
327-02-70/03/5
SFS 7096

odlo�be

tevilka

10.06.2003
06.02.2004

14.5.1998

28.09.1998
24.07.2001
03.10.2001
19.02.1997
24.07.2001
03.10.2001
04.07.1996
24.07.2001
03.10.2001
13.11.2000
24.07.2003
16.05.1995
24.07.2001
03.10.2001
18.2.2003

29.10.2003

02.04.2003
06.02.2004
11.1.2002

23.02.2001
24.07.2003
06.05.1998
28.10.2003
20.06.2000
16.06.2003
27.2.2003

05.04.2000
16.06.2003
24.07.2003
28.03.2000
16.06.2003
24.07.2003
13.02.2002
24.07.2003
13.02.1996
24.07.2003
23.01.2002
24.07.2003
06.06.1996
30.05.2003
02.06.1999
30.05.2003
23.02.2000
26.03.2003
05.04.2000
01.04.2003
24.07.2003
06.02.1998
24.07.2003
07.02.1997
16.06.2003
23.02.2000
26.03.2003
27.10.1997

odlo�be

31.3.2013

31.8.2005

26.11.2012

16.5.2005

13.11.2010

22.12.2005

19.2.2007

7.3.2007

31.12.2011

11.12.2006

3.1.2008

17.12.2012

20.6.2004

6.5.2008

23.2.2006

27.10.2007

5.4.2005

7.2.2007

6.2.2008

15.6.2009

5.4.2005

2.6.2009

6.6.2006

14.1.2012

13.2.2006

15.1.2007

28.3.2010

5.4.2010

veljavnosti

Datum izdaje Datum

30 / 29. 3 . 2004

183

177

176

1

1

IMPACT

171

174

380820500 flutriafol (12,50%)

1

380820800 spiroksamin (50,00%)

380830230 jodosulfuron-metil-natrij (5,00%)

1

380830110 2,4-D (46,00%)

380830230 amidosulfuron (75,00%)

380830130 metamitron (70,00%)

Xn

3

T

Xn

Xn

Proizvajalec

Št.

380830270 oksifluorfen (24,00%)

380810900 imidakloprid (70,00%)

380810900 imidakloprid (35,00%)

Skupina
nevarnosti

3512 /

170

Carinska ifra, aktivna snov

prodaje*Cin vsebnost (%)

Mesto

Ime sredstva

t.

Zap.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

380830230 dikamba (65,90%)
380830230 triasulfuron (4,10%)
380830230 linuron (50,00%)

380830230 linuron (50,00%)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

KOFUMIN 50-EC

KOFUMIN-7

KOR DG

KUMULUS DF

KUNILENT R-12

KUPRO 190 SC

KUPROPIN

LANNATE 25-WP
LASER

LENTAGRAN 45 WP

LIMAX

LINTUR 70 WG

185

186

187

188

189

190

191

192

194

195

196

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

LONTREL 100

MADEX

MANCOZEB 80 WP

MATCH 050 EC

MAXIM 025 FS

MAXIM STAR 025 FS

MAXIM XL 035 FS

MAZEB

MELODY COMBI WP 43,5

MELODY DUO WP 66,8

200

201

202

203

204

205

206

207

208

1

1

199

197

LINURON CHROMOS 50WP
198 LINURON WP-50

193

Carinska ifra, aktivna snov

0

BAYER CS

BAYER CS

DOW AGROSCIENCES

SYNGENTA

SYNGENTA

SYNGENTA

SYNGENTA

DOW AGROSCIENCES

Andermatt Biocontrol

DOW AGROSCIENCES

HERBOS

CHROMOS AGRO

SYNGENTA

SYNGENTA

SYNGENTA

DOW AGROSCIENCES

DU PONT

PINUS d. d.

AGRORUE d. o. o.

CHROMOS AGRO

BASF

DOW AGROSCIENCES

VETERINA

VETERINA

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

METROB d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

SEMENARNA LJUBLJANA d. d.

DEMETRA d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

AROPI d.o.o., PINUS d. d.

PINUS d. d.

AGRORUE d. o. o.

DEMETRA d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

VETERINA d.o.o., Podrunica
Veterine Ljubljana

VETERINA d.o.o., Podrunica
Veterine Ljubljana

Zastopnik, distributer

Vrsta

SFS 5110
SFS 6084

reg.
reg.

SFS 6138
327-02-311/03/3
327-02-194/99
327-02-216/03
327-02-7/04/2
327-02-344/02/5

reg.
pren.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.

reg.
spr.
spr.

327-02-179/99
327-02-20/03
327-02-223/03
327-02-167/99
327-02-265/01
327-02-219/03
327-02-308/01
327-02-219/03
327-02-36/01
327-02-297/01
327-02-219/03
327-02-51/00
327-02-297/01
327-02-219/03
SFS 5131
327-02-251/01
327-02-251/01/1
327-02-209/02
327-02-173/03
327-02-212/03
327-02-279/00
327-02-173/03
327-02-212/03

SFS 5014

reg.

reg.

reg.
spr.

reg.
spr.

327-02-155/02
327-02-7/04/2
327-02-258/01
327-02-219/03
SFS 8048
327-02-297/01
327-02-180/02

reg.
spr.

reg.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

SFS 6005
327-02-80/02
327-02-74/04/2
327-02-30/00
327-02-80/02
327-02-74/04/2
SFS 9043
32702251/01
32702251/01/1
SFS 7048
327-02-217/03
SFS 5013
327-02-116/02
SFS 6025

odlo�be

tevilka

reg.
spr.
spr.

odlo�be

15.02.2000
03.02.2003
24.07.2003
13.06.2001
09.08.2001
24.07.2003
08.03.2002
24.07.2003
27.02.2001
09.10.2001
24.07.2003
24.02.2000
09.10.2001
24.07.2003
15.11.1995
24.07.2001
03.10.2001
24.06.2002
16.06.2003
24.07.2003
19.01.2001
16.06.2003
24.07.2003

04.06.1996
08.01.2004
28.02.2000
24.07.2003
19.01.2004
24.10.2003

15.3.1995

27.05.2003
19.01.2004
10.04.2002
24.07.2003
11.03.1998
09.10.2001
1.4.2003

6.5.1996

29.6.1995

08.01.1996
27.02.2002
06.02.2004
23.02.2000
27.02.2002
06.02.2004
19.03.1999
24.07.2001
03.10.2001
26.03.1997
24.07.2003
15.03.1995
15.03.2002
13.3.1996

odlo�be

19.1.2011

24.6.2005

23.2.2005

24.2.2010

27.2.2011

21.2.2012

12.6.2006

15.2.2005

31.3.2008

27.7.2009

30.6.2004

15.3.2005

25.11.2007

11.3.2008

25.2.2012

9.4.2006

9.9.2005

29.6.2005

13.3.2006

15.3.2005

26.3.2007

19.3.2009

18.5.2005

8.1.2006

veljavnosti

Datum izdaje Datum

Stran

380820800 iprovalikarb (5,50%)
380820300 propineb (61,30%)

Xn

4

0

0

0

Xn

Xi

0

Xi

4

4

N, Xi

3

Xi

N

2

4

4

0

0

Xi

3

1

Proizvajalec

30 / 29. 3. 2004 /

380820800 folpet (37,50%)
380820800 iprovalikarb (6,00%)

380820300 mankozeb (80,00%)

380820800 fludioksonil (2,50%)
380820800 metalaksil-M (1,000%)

380820500 ciprokonazol (0,630%)
380820800 fludioksonil (1,88%)

Skupina
nevarnosti

Št.

380820800 fludioksonil (2,50%)

380810900 lufenuron (5,00%)

380810900 granulozni virus Cydia pomonella
(1,000%)
380820300 mankozeb (80,00%)

380830270 klopiralid (10,00%)

380890900 metaldehid (6,00%)

380810900 spinosad (spinosin A+spinosin D)
(22,00%)
380830270 piridat (50,00%)

380810300 metomil (25,00%)

380820100 baker v obliki bakrovega sulfata
(19,00%)
380820100 baker (bakrov oksiklorid) (50,00%)

380890900 ribje olje (80,00%)

380820150 veplo (80,00%)

380820300 mankozeb (75,00%)

380810400 diklorvos (7,00%)

380810400 diklorvos (50,00%)

prodaje*Cin vsebnost (%)

Mesto

Ime sredstva

t.

Zap.

Uradni list Republike Slovenije

3513

380830230 izoproturon (12,50%)
380830210 pendimetalin (25,00%)
380830270 izoksaflutol (75,00%)

380820800 kaptan (50,00%)

1

1

1

1

1

1

MENTOR

MERLIN

MERPAN 50 WP

MERPAN 80 WDG

MESUROL FS-500

MESUROL GRANULAT
METASYSTOX-R

209

210

211

212

213

214

MICROTHIOL WDG
MICROTHIOL WP
218 MIKAL

380820100 baker v obliki bakrovega sulfata
(25,00%)

380810900 acetamiprid (20,00%)

1

1

1

1

1

1

1

MIKAZOL PASTA

MIMIC

MO�LJIVO VEPLO
MO�LJIVO VEPLO ZOLFO MIKRO

MODDUS 250 EC

221

222

223

225

MODRA GALICASCARMAGNAN
227 MOSPILAN

3

1

2

1

NATUR - F - R

NEEEMAZAL - T/S
NEO - STOP

NEUDOSAN AF

NOMOLT
NORDOX 75 WG

NORTRON-SUPER
NU-FILM-17

230

231

233

234

236

237

235

2

1

1

1

3

NATUR - F

229

232

1

MOTIVELL

380890900 di-1-p-menten (smola iglavcev)
(96,00%)

380830270 etofumesat (50,00%)

380820100 baker iz bakrovega oksida (75,00%)

380810900 teflubenzuron (15,00%)

380810900 kalijeve soli ma�obnih ksl. (1,000%)

380830170 klorprofam (1,000%)

380810900 azadirahtin A (1,000%)

380820800 ekstrakt njivske preslice (0,1000%)

380820800 ekstrakt njivske preslice (10,00%)

380830230 nikosulfuron (4,00%)

380830900 trineksapak-etil (25,00%)

380820150 veplo (80,00%)

380820150 veplo (80,00%)

380810900 tebufenozid (24,00%)

3

Xi

3

N, Xi

N

0

0

0

0

0

Xn

Xn

Xn

Xi

Xi

4

Xn

4

Xn

Xn

Xn

3

3

T

LANCES LINK

BAYER CS

Nordox Industrier AS

BASF

NEUDORFF

CHIMAC-AGRIPHAR

TRIFOLIO-M

UNICHEM d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

BASF

NIPPON

SCARMAGNAN

SYNGENTA

ISAGRO

SOLFOTECNICA

DOW AGROSCIENCES

VETERINA

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

ELF ATOCHEM

ELF ATOCHEM

MAKHTESHIM-AGAN

BAYER CS

BAYER CS

MAKHTESHIM-AGAN

MAKHTESHIM-AGAN

BAYER CS

BASF

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BAYER CS d.o.o.

SEMENARNA LJUBLJANA d. d.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

AGROPROM d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

METROB d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

AGRORUE d. o. o.

CLAREX GOLOB&Co.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

KMETIJSKA ZADRUGA KRKA z.
o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

PLIVA LJUBLJANA d. o. o.

BAYER CS d.o.o.

BAYER CS d.o.o.

BAYER CS d.o.o.

DEKRI d.o.o.

DEKRI d.o.o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BAYER CS d.o.o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o., PINUS
d. d.
BAYER CS d.o.o.

Zastopnik, distributer

Vrsta

327-02-42/02
327-02-215/03
327-02-234/00
327-02-217/03
327-02-278/02

spr.+pod.
spr.

reg.
spr.

reg.

reg.

reg.

reg.
spr.

SFS 9069
327-02-223/03

SFS 5111

327-02-276/01/3

327-02-211/01
327-02-232/03
327-02-45/01
327-02-214/03
327-02-325/02

327-02-293/02

reg.
reg.
spr.

327-02-278/02/R

reg.

reg.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

SFS 9135
327-02-40/02
327-02-225/03
327-02-192/00
327-02-265/01
327-02-219/03
327-02-18/00
327-02-224/03

SFS 7117
327-02-80/02
327-02-277/01
327-02-223/03
SFS 8069

327-02-156/00
327-02-212/03

reg.
spr.
spr.

reg.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

327-02-304/01

327-02-350/01

reg.
spr.

SFS 6016

reg.

reg.

reg.
spr.
spr.

spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

327-02-55/01
327-02-162/03/2
327-02-223/03
SFS 6049

327-02-283/00
327-02-71/03/3
327-02-235/99
327-02-223/03
327-02-234/99
327-02-223/03
SFS 6142
327-02-173/03
327-02-223/00/4

reg.
spr.
reg.
spr.

327-02-253/00

odlo�be

tevilka

reg.

odlo�be

20.04.1999
24.07.2003

30.6.1995

27.10.2003

01.06.2001
24.07.2003
13.03.2001
24.07.2003
26.5.2003

15.4.2003

27.2.2003

28.04.2003
24.07.2003
29.01.2001
24.07.2003
13.3.2003

10.11.1999
17.05.2002
24.07.2003
27.02.2001
09.08.2001
24.07.2003
14.11.2000
24.07.2003

02.12.1997
27.02.2002
12.03.2002
24.07.2003
15.4.1998

15.04.2002
24.07.2003

31.3.2003

25.4.2002

15.2.1996

04.04.2001
30.05.2003
24.07.2003
15.3.1996

27.02.2001
01.04.2003
11.01.2000
24.07.2003
11.01.2000
24.07.2003
06.06.1996
16.06.2003
17.2.2004

13.11.2000

odlo�be

20.4.2009

30.6.2005

25.11.2012

31.3.2008

19.3.2009

28.5.2009

25.11.2012

25.11.2012

25.11.2012

29.1.2006

7.1.2007

14.11.2010

27.2.2011

10.11.2004

15.4.2008

5.3.2007

15.3.2006

25.3.2012

16.5.2007

17.4.2007

15.2.2006

6.2.2005

24.1.2011

7.2.2007

6.6.2006

11.1.2010

11.1.2010

21.4.2004

17.6.2004

veljavnosti

Datum izdaje Datum

30 / 29. 3 . 2004

228

226

224

1

MIKAL-B

220

380820400 tiabendazol (1,000%)

1

380820800 folpet (25,00%)
380820150 fosetil-Al (50,00%)
380820800 folpet (25,00%)
380820150 fosetil-Al (50,00%)
380820100 baker (bakrov oksiklorid) (25,00%)
380820150 fosetil-Al (25,00%)

1

MIKAL FLASH

380820150 veplo (80,00%)

380820150 veplo (80,00%)

1

1

380810400 oksidemeton-metil (25,00%)

380890900 metiokarb (4,00%)

219

217

216

1

2

Xn

Xn

0

Xn

Proizvajalec

Št.

380890900 metiokarb (50,00%)

380820800 kaptan (80,00%)

Skupina
nevarnosti

3514 /

215

Carinska ifra, aktivna snov

prodaje*Cin vsebnost (%)

Mesto

Ime sredstva

t.

Zap.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

380820500 prokloraz (50,00%)

380810900 olje oljne ogr�ice (92,00%)

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

1

OCTAVE

OGRIOL

OLEO ULTRACID 100-EC

OLEODIAZINON

OMITE 30-WP

OPUS TEAM

ORBIT

ORTUS 5 SC
OXYTRIL-M

PANOCTINE 35

PARDNER

PENNCOZEB 75 DG

PENNCOZEB 80 WP

PEPELIN

PERFEKTHION

PINOVIT-K
PINOVIT-N
PIPS BIO HERBAL
PIRIMOR WG-50
PIVOT-100

PLATEEN WG 41,5

PLINSKA PATRONA
KEMOCID
POLYRAM DF
PRESTIGE FS 290

PREVICUR 607 SL

PRIMA

PRIMA - R

PRIMEXTRA TZ GOLD 500
SC

238

239

240

241

242

243

244

245

247

248

249

250

251

252

253

258

259

262

263

264

265

261

1

1

1

1

3

1

1

Xi

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

PLIVA LJUBLJANA d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

KRKA d.d.

PINUS d. d.

PINUS d. d.

BASF SLOVENIJA d. o. o.,
CINKARNA Celje d.d.
BASF SLOVENIJA d. o. o.

DEKRI d.o.o.

DEKRI d.o.o.

BAYER CS d.o.o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BAYER CS d.o.o.

AGRORUE d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

DEMETRA d. o. o.

PINUS d. d.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

BAYER CS d.o.o., UNICHEM d. o.
o.
PINUS d. d.

SYNGENTA

UNICHEM d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

BAYER CS

BAYER CS

BASF

SYNGENTA AGRO d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

BAYER CS d.o.o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

Zavod za zdravstveno varstvo Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor
Maribor

BAYER CS

CYANAMID, PLIVA d.d.

SYNGENTA

KRKA d.d.

PINUS d. d.

PINUS d. d.

BASF

BASF

ELF ATOCHEM

CEREXAGRI ITALIA

BAYER CS

MAKHTESHIM-AGAN

BAYER CS

NIHON NOHYAKU

BASF

BASF

CROMPTON EUROPE

PINUS d. d.

SYNGENTA

PINUS d. d.

BAYER CS

Zastopnik, distributer

Vrsta

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
pren.

pod.

reg.

reg.

reg.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

pod.

reg.
spr.

reg.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.

327-02-142/99
327-02-173/03
327-02-212/03
327-02-248/00
327-02-212/03
327-02-242/00
327-02-232/03
327-02-223/01
327-02-232/03
327-02-247/00
327-02-265/01
327-02-219/03

SFS 8007

SFS 6271
327-02-108/04/1
327-02-263/00
327-02-173/03
327-02-212/03
327-02-324/02
327-02-234/02

327-02-202/99

SFS 7007

SFS 7049

SFS 6253
327-02-252/01
327-02-32/01
327-02-212/03
327-02-374/01
327-02-221/03
327-02-90/01
327-02-221/03
SFS 6024
327-02-217/03
SFS 7064
327-02-217/03
SFS 7050

327-02-29/01
327-02-212/03

327-02-34/00
327-02-217/03
327-02-4/03

327-02-250/00
327-02-228/03
327-02-198/99
327-02-219/03
327-02-107/04/1
327-02-97/01
327-02-228/03
SFS 5114
327-02-116/02
327-02-79/03/3
327-02-188/01

reg.
spr.
reg.
spr.
pren.

SFS 8036

odlo�be

tevilka

reg.

odlo�be

11.01.2000
16.06.2003
24.07.2003
27.02.2001
24.07.2003
10.05.2001
24.07.2003
13.07.2001
24.07.2003
17.05.2001
09.08.2001
24.07.2003

13.1.1998

18.11.1996
19.02.2004
13.12.2000
16.06.2003
24.07.2003
02.04.2003
24.07.2003

22.1.2003

15.1.1997

26.3.1997

22.10.1996
25.07.2001
17.05.2002
24.07.2003
16.01.2002
24.07.2003
26.02.2001
24.07.2003
11.03.1996
24.07.2003
05.05.1997
24.07.2003
26.3.1997

17.05.2002
24.07.2003

23.02.2000
24.07.2003
31.3.2003

15.01.2001
24.07.2003
17.05.2001
24.07.2003
19.02.2004
23.01.2002
24.07.2003
12.07.1995
15.03.2002
29.04.2003
25.4.2001

16.2.1998

odlo�be

11.12.2005

10.5.2011

10.5.2011

27.2.2011

11.1.2010

13.1.2008

10.9.2012

13.12.2010

31.3.2004

22.1.2013

15.1.2007

26.3.2007

26.3.2007

5.5.2005

11.3.2006

26.2.2006

12.10.2006

5.4.2007

15.3.2005

5.4.2007

30.1.2008

23.2.2010

28.4.2004

12.7.2005

4.12.2011

31.3.2004

15.1.2011

16.2.2008

veljavnosti

Datum izdaje Datum

Stran

380830150 S-metolaklor (31,25%)
380830130 terbutilazin (18,75%)

0

0

Xn

Xn

4

O

Xn

4

N, T

0

4

3

3

4

Xi

Xi

Xn

2

Xn

N, Xn

Xn

Xn

4

Xn

T

0

3

Proizvajalec

30 / 29. 3. 2004 /

380810900 olje oljne ogr�ice (0,940%)

380810900 olje oljne ogr�ice (75,00%)

380820800 propamokarb (60,70%)

380810900 imidakloprid (14,00%)
380810900 pencikuron (15,00%)

380820300 metiram (70,00%)

380820150 veplo (24,00%)
380890900 natrijev nitrat (48,00%)

380830150 flufenacet (24,00%)
380830130 metribuzin (17,50%)

380830270 imazetapir (10,00%)

380810300 pirimikarb (50,00%)

380810100 piretrin (0,0250%)

380890900 etoksilirani alkil-fenol (90,00%)

380890900 polioksietilen-alkilamin (87,00%)

380810400 dimetoat (40,00%)

380820150 veplo (80,00%)

380820300 mankozeb (80,00%)

380820300 mankozeb (75,00%)

380830270 bromoksinil (22,50%)

380830270 bromoksinil (7,50%)
380830270 ioksinil (7,50%)
380830110 mecoprop (37,50%)
380820800 guazatinacetat (35,00%)

380810900 fenpiroksimat (5,00%)

380820500 epoksikonazol (8,40%)
380820600 fenpropimorf (25,00%)
380830270 cinidon-etil (20,00%)

380810400 diazinon (9,00%)
380810900 parafinsko olje (74,00%)
380810900 propargit (30,00%)

380810400 metidation (10,00%)

Skupina
nevarnosti

Št.

260

257

256

255

254

246

Carinska ifra, aktivna snov

prodaje*Cin vsebnost (%)

Mesto

Ime sredstva

t.

Zap.

Uradni list Republike Slovenije

3515

2

2

PROMANAL AF

PROPLANT

266

267

PYRAMIN TURBO
PYRINEX 48 EC
270 QUADRIS
271 RACER 25 - EC
272 RADOTION E-50

380890100 bromadiolon (0,0050%)

380820500 tebukonazol (1,50%)

380830270 glifosat (48,00%)

380820800 vinklozolin (50,00%)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

RATIBROM 2 - ITNA VABA

RATIMOR mehka vaba

RATIMOR itna vaba

RAXIL 015 ES

RAXIL 2 WS

RAXIL FS 060

RAXIL VITAL

REGLONE 14

REGLONE 200 SL
RELDAN 40 EC

RIAS 300 EC

RIDOMIL GOLD MZ 68 WP

RIDOMIL GOLD PLUS 42,5
WP

RING 80 WG

RODEO

RONILAN DF

RONSTAR 25 EC

277

278

279

280

281

282

283

284

285

287

288

289

290

291

292

293

286

1

1

1

RAK 3
RAMIN 50

276

275

380830270 oksadiazon (25,00%)

380830230 pirimisulfuron-metil (30,00%)
380830230 prosulfuron (50,00%)

380820100 baker (bakrov oksiklorid) (40,00%)
380820800 metalaksil-M (2,50%)

380820300 mankozeb (64,00%)
380820800 metalaksil-M (4,00%)

4

4

4

3

N, Xn

Xi

Xn

N, Xn

N, T

3

Xn

0

4

0

Xn

Xn

3

Xn

N, Xi

4

4

4

N, Xn

N, Xi

BAYER CS

BASF

MONSANTO

SYNGENTA

SYNGENTA

SYNGENTA

SYNGENTA

DOW AGROSCIENCES

SYNGENTA

SYNGENTA

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

ACTIVA, UNICHEM d. o. o.

ACTIVA, UNICHEM d. o. o.

KOLLANT

CHEMIA

BASF

HERBOS

HERBOS

HERBOS

MAKHTESHIM-AGAN

SYNGENTA

MAKHTESHIM-AGAN

BASF

CHIMAC-AGRIPHAR

NEUDORFF

BAYER CS d.o.o.

ZADRUNA KMETIJSKA DRUBA
d. o. o.
BASF SLOVENIJA d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

BAYER CS d.o.o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

UNICHEM d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

BIOTEH d. o. o.

AGROCHEM d.o.o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

SEMENARNA LJUBLJANA d. d.

SEMENARNA LJUBLJANA d. d.

SEMENARNA LJUBLJANA d. d.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

AGROPROM d. o. o.

Zastopnik, distributer

Vrsta

SFS 5035

reg.

327-02-214/99
327-02-173/03
327-02-212/03
SFS 7022
327-02-173/03
SFS 8117
327-02-173/03
327-02-212/03
SFS 9086
327-02-173/03
327-02-212/03
SFS 9080
327-02-297/01
327-02-269/02/3

SFS 7043
327-02-217/03
SFS 6262

reg.
spr.
reg.

reg.

SFS 8034
327-02-265/01
327-02-107/04/1
SFS 5126

reg.
spr.
pren.

pod.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

pod.
spr.

reg.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

327-02-340/01
327-02-7/04/2
327-02-209/99
327-02-297/01
327-02-219/03
SFS 9131
327-02-265/01
327-02-219/03
327-02-246/00

SFS 9103
reg.
spr.
spr.
reg.
spr.

SFS 9102

reg.

327-02-19/00
327-02-213/03
SFS 9095
327-02-219/01

327-02-105/02

SFS 5123

reg.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.

reg.

SFS 5034

327-02-295/02

pod.

reg.

327-02-245/00

SFS 9056

327-02-203/01
327-02-214/03
SFS 9044
327-02-430/02/3
SFS 6006

odlo�be

tevilka

spr.+pod.

reg.

reg.

reg.
spr.

reg.
spr.

odlo�be

20.03.1997
24.07.2003
29.10.1996

10.02.1998
09.08.2001
19.02.2004
9.10.1995

23.04.2003
19.01.2004
21.03.2001
09.10.2001
24.07.2003
13.10.1999
09.08.2001
24.07.2003
15.4.2003

13.10.2000
16.06.2003
24.07.2003
10.02.1997
16.06.2003
16.07.1998
16.06.2003
24.07.2003
27.05.1999
16.06.2003
24.07.2003
21.05.1999
09.10.2001
9.12.2003

23.6.1999

23.6.1999

14.11.2000
24.07.2003
07.06.1999
10.08.2001

19.6.2003

31.8.1995

26.4.1995

26.4.1995

23.1.2003

21.1.2003

31.3.1999

20.09.2002
24.07.2003
19.03.1999
27.10.2003
22.1.1996

odlo�be

18.5.2005

20.3.2007

9.10.2005

31.3.2004

17.3.2013

30.8.2006

29.11.2009

20.2.2005

31.12.2011

17.6.2006

27.5.2007

16.7.2008

10.2.2007

13.10.2010

23.6.2009

23.6.2009

6.2.2005

14.11.2010

8.5.2013

31.8.2005

26.4.2005

26.4.2005

23.1.2006

1.7.2008

31.3.2004

22.1.2006

19.3.2009

10.12.2011

veljavnosti

Datum izdaje Datum

30 / 29. 3 . 2004

380820500 difenokonazol (15,00%)
380820500 propikonazol (15,00%)

380810400 klorpirifos-metil (40,00%)

380830270 dikvat (20,00%)

380830270 dikvat (14,00%)

380820500 tebukonazol (1,50%)
380820300 tiram (50,00%)

380820500 tebukonazol (6,00%)

380820500 tebukonazol (2,00%)

380890100 bromadiolon (0,0050%)

380890100 bromadiolon (0,0050%)

380820100 baker (bakrov oksiklorid) (50,00%)

380810900 codlemone (100,00%)

380890900 alkilaril poliglikoleter (8,00%)

1

RADOVIT-N

274

380810400 malation (5,00%)

380810400 malation (50,00%)

1

1

380830270 flurokloridon (25,00%)

1

RADOTION P-5

380820800 azoksistrobin (25,00%)

1

T

4

0

0

Proizvajalec

Št.

273

380810400 klorpirifos (48,00%)

380830270 kloridazon (52,00%)

1

1

380820800 propamokarb (60,70%)

380810900 parafinsko olje (1,20%)

Skupina
nevarnosti

3516 /

269

268

Carinska ifra, aktivna snov

prodaje*Cin vsebnost (%)

Mesto

Ime sredstva

t.

Zap.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

ROUNDUP ULTRA

RUBIGAN 12 E

SABITHANE (R)

SCORE 250 EC

SEKATOR

SENCOR

SHIRLAN 500 SC
SONET 100 EC

SPHERE 267,5 EC

SPRUZIT KONCENTRAT
SPRUZIT PRAH
SPRUZIT SPRAY za
okrasne rastline
SPRUZIT SPRAY za sobne
rastline
STARANE 250

STARANE-M

STOMP 330-E

STROBY WG
SUMI 8

SUMIALFA 5 FL

SUMILEX 50-FL

SUPER-F

SUPER-F-R

SWITCH 62,5 WG

SYLLIT 400 SC
SYSTHANE 12-E

SYSTHANE 6-FLO

TARGA - SUPER
TAROT 25 WG

294

295

296

297

298

299

300

302

303

308

309

310

312

313

314

315

316

317

319

320

380830230 rimsulfuron (25,00%)

380830110 kvizalofop-p-etil (5,00%)

3

4

4

N, Xn

N, T

,N

0

0

N, Xn

2

3

N, Xn

4

3

Xn

0

0

0

0

N, Xn

3

N, Xn

DU PONT

NISSAN

DOW AGROSCIENCES

DOW AGROSCIENCES

CHIMAC-AGRIPHAR

SYNGENTA

UNICHEM d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

SUMITOMO

SUMITOMO

SUMITOMO

BASF

BASF

DOW AGROSCIENCES

DOW AGROSCIENCES

NEUDORFF

NEUDORFF

NEUDORFF

NEUDORFF

BAYER CS

DOW AGROSCIENCES

ISK BIOSCIENCE

BAYER CS

BAYER CS

SYNGENTA

DOW AGROSCIENCES

MARGARITA

MONSANTO

VANIR

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

AGRORUE d. o. o., DEMETRA d.
o. o.
UNICHEM d. o. o.

DEMETRA d. o. o.

DEMETRA d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o., PINUS
d. d.
BASF SLOVENIJA d. o. o.

AROPI d.o.o., PINUS d. d.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

AGROPROM d. o. o.

AGROPROM d. o. o.

AGROPROM d. o. o.

AGROPROM d. o. o.

BAYER CS d.o.o.

AROPI d.o.o., PINUS d. d.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BAYER CS d.o.o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

ZADRUNA KMETIJSKA DRUBA
d. o. o.
CINKARNA Celje d.d.

Zastopnik, distributer

Vrsta

reg.
spr.

reg.

reg.
spr.
spr.

spr.
spr.

reg.

pod.

reg.
spr.

reg.
spr.

spr.+pod.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

pod.

reg.

reg.

reg.
spr.
spr.

reg.

reg.

pod.

reg.

reg.

reg.
pren.

reg.

reg.
spr.

spr.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

odlo�be

327-02-2/00
327-02-70/03/4

327-02-96/01
327-02-223/03
SFS 5150
327-02-251/01
327-02-251/01/1
SFS 7026

327-02-320/02/5

SFS 6008
327-02-116/02
SFS 5030
327-02-116/02
327-02-16/01
327-02-16/01/9
327-02-253/01
327-02-232/03
327-02-152/02
327-02-232/03
327-02-192/02

327-02-44/01

327-02-235/00

327-02-271/00
327-02-216/03
327-02-7/04/2
SFS 8050

327-02-228/00

327-02-225/00

327-02-305/02/7

SFS 9152

SFS 8166
327-02-109/04/1
327-02-249/02

SFS 9081
327-02-230/03
SFS 8061
327-02-40/03
SFS 8105
327-02-251/01
327-02-251/01/1
327-02-299/02/7
SFS 9147
327-02-297/01
327-02-288/00
327-02-212/03
SFS 7014
327-02-173/03
327-02-178/02

odlo�be

tevilka

23.02.2000
26.03.2003

28.05.2003
24.07.2003
13.12.1995
24.07.2001
03.10.2003
21.2.1997

17.7.2003

07.02.1996
15.03.2002
14.04.1995
15.03.2002
26.03.2003
10.10.2003
03.04.2003
24.07.2003
03.04.2003
24.07.2003
25.3.2003

25.3.2003

13.11.2000

22.11.2000
24.07.2003
19.01.2004
19.3.1998

13.11.2000

13.11.2000

8.3.2004

27.12.1999

25.11.1998
19.02.2004
8.5.2003

24.05.1999
24.07.2003
07.04.1998
03.03.2003
07.07.1998
24.07.2001
03.10.2001
20.01.2004
01.12.1999
09.10.2001
31.03.2003
24.07.2003
07.02.1997
16.06.2003
21.1.2003

odlo�be

16.5.2007

21.2.2007

13.12.2005

16.7.2011

31.3.2008

19.12.2012

28.11.2011

28.11.2011

31.1.2008

14.4.2005

12.5.2005

31.1.2009

17.3.2005

19.3.2008

22.11.2005

13.11.2005

13.11.2005

8.3.2014

27.12.2009

17.3.2006

31.3.2004

22.1.2008

7.2.2007

23.2.2006

16.10.2007

7.7.2004

3.2.2005

24.5.2009

veljavnosti

Datum izdaje Datum

Stran

1

380820500 miklobutanil (6,00%)

380820500 miklobutanil (12,50%)

380820800 ciprodinil (37,50%)
380820800 fludioksonil (25,00%)
380820800 dodin (40,00%)

380820800 lecitin (0,150%)

380820800 lecitin (15,00%)

380820800 procimidon (50,00%)

380810100 esfenvalerat (5,00%)

380820500 dinikonazol (12,50%)

380820800 krezoksim - metil (50,00%)

380830270 fluroksipir (14,40%)
380830110 MCPA (40,00%)
380830210 pendimetalin (33,00%)

380830270 fluroksipir (25,00%)

380810100 piretrin (0,0100%)

380810100 piretrin (0,0100%)

380810100 piretrin (0,300%)

380820500 ciprokonazol (8,00%)
380820800 trifloksistrobin (18,75%)
380810100 piretrin (4,00%)

380810900 heksaflumuron (10,00%)

380820800 fluazinam (50,00%)

4

Xi

3

3

3

0

Proizvajalec

30 / 29. 3. 2004 /

321

1

1

1

3

3

2

1

380830230 amidosulfuron (5,00%)
380830230 jodosulfuron-metil-natrij (1,25%)
380830130 metribuzin (70,00%)

380820500 difenokonazol (25,00%)

380820800 dinokap (32,50%)
380820500 miklobutanil (7,50%)

380820800 fenarimol (12,00%)

380830270 glifosat (48,00%)

Skupina
nevarnosti

Št.

318

311

307

306

305

304

301

Carinska ifra, aktivna snov

prodaje*Cin vsebnost (%)

Mesto

Ime sredstva

t.

Zap.

Uradni list Republike Slovenije

3517

380830150 flufenacet (60,00%)
380830270 metosulam (2,50%)
380890900 piperonil butoksid (0,560%)
380810100 piretrin (0,0750%)

380890900 metaldehid (5,00%)

380890100 bromadiolon (0,0050%)

1

1

1

2

1

TATTOO

TELL 75-WG

TERANO WG 62,5

322

323

324

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TILT 250 EC
TILT CB 187,5 FW

TOLKAN
TOLUREX 50 SC

TOLUREX 80 WP

TOMIGAN 250 EC

TOPAS (R) 100 EC

TOPAS (R) C 50 WP

TOUCHDOWN 4 LC

TOUCHDOWN SYSTEM 4

TREFLAN EC
TRIGARD 75 WP

TRIKEPIN
TRISCABOL DG

TUBERITE N

U 46 M-FLUID

VEDRJUL

VERITA

VERTIMEC 1,8 % EC

330

332

334

335

336

337

338

339

340

342

344

345

346

347

348

1

1

1

1

380820100 baker v obliki bakrovega sulfata
(20,00%)
380820150 fosetil-Al (66,70%)
380820400 fenamidon (4,44%)
380810900 abamektin (1,80%)

380830110 MCPA (75,00%)

380830170 klorprofam (1,000%)

380820300 ciram (75,00%)

380830210 trifluralin (24,00%)

380810900 ciromazin (75,00%)

380830270 glifosat v obliki amonijeve soli
(36,00%)
380830210 trifluralin (48,00%)

380820800 kaptan (47,50%)
380820500 penkonazol (2,50%)
380830270 sulfosat (48,00%)

380820500 penkonazol (10,00%)

380830270 fluroksipir (25,00%)

380830230 klortoluron (80,00%)

380830230 klortoluron (50,00%)

380820400 karbendazim (12,50%)
380820500 propikonazol (6,25%)
380830230 izoproturon (50,00%)

380820500 propikonazol (25,00%)

380820300 tiram (80,00%)

380810200 endosulfan (35,00%)

Xn

Xi

3

Xn

0

Xn

3

0

N, Xn

Xi

Xn

3

Xi

Xn

Xi

Xn

4

4

N, Xn

Xn

3

3

3

0

SYNGENTA

BAYER CS

ELF ATOCHEM

BASF

VETERINA

CEREXAGRI ITALIA

PINUS d. d.

SYNGENTA

DOW AGROSCIENCES

SYNGENTA

SYNGENTA

SYNGENTA

SYNGENTA

AGAN CHEMICAL MAN.

MAKHTESHIM-AGAN

MAKHTESHIM-AGAN

BAYER CS

SYNGENTA

SYNGENTA

UCB CHEMICALS

BAYER CS

KOLLANT

KOLLANT

COPYR

BAYER CS

SYNGENTA

BAYER CS

SYNGENTA AGRO d. o. o.

BAYER CS d.o.o.

DEKRI d.o.o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

VETERINA d.o.o., Podrunica
Veterine Ljubljana

DEKRI d.o.o.

PINUS d. d.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BAYER CS d.o.o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BAYER CS d.o.o.

BIOTEH d. o. o.

BIOTEH d. o. o.

BIOTEH d. o. o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

BAYER CS d.o.o.

Zastopnik, distributer

Vrsta

327-02-299/01
327-02-221/99
327-02-265/01
327-02-219/03

spr.
reg.
spr.
spr.

reg.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.
spr.

327-02-373/01
327-02-221/03
327-02-182/00
327-02-80/02
327-02-227/03
327-02-74/04/2
327-02-168/00
327-02-217/03
SFS 8120

327-02-8/01
327-02-297/01
327-02-219/03
SFS 8075

327-02-58/03/6

SFS 9089
327-02-223/03
SFS 9090
327-02-223/03
327-02-249/00
327-02-223/03
327-02-169/99
327-02-297/01
SFS 7124
327-02-297/01
327-02-244/00
327-02-265/01
327-02-298/02

SFS 7115
327-02-297/01
SFS 6264

reg.
spr.

reg.

reg.
spr.
spr.

pod.

reg.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.

reg.
spr.

pod.

reg.
spr.

SFS 8044
327-02-71/03/4
327-02-291/00
327-02-223/03
327-02-335/02

SFS 9095
327-02-219/01

reg.
spr.
reg.
spr.

327-02-53/01

327-02-282/00
327-02-71/03/3
327-02-212/03
SFS 7090
327-02-265/01
327-02-107/04/1
327-02-234/01
327-02-173/03
327-02-220/00
327-02-118/03

odlo�be

tevilka

reg.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.
pren.

reg.
spr.
spr.

odlo�be

12.03.2001
09.08.2001
24.07.2003

31.3.2003

16.01.2002
24.07.2003
11.07.2000
27.02.2002
24.07.2003
06.02.2004
07.07.2000
24.07.2003
27.7.1998

16.03.2001
09.10.2001
24.07.2003
21.4.1998

12.2.2004

27.05.1999
24.07.2003
27.05.1999
24.07.2003
28.01.2002
24.07.2003
07.09.2000
09.10.2001
04.12.1997
09.10.2001
29.01.2001
09.08.2001
12.6.2003

28.11.1997
09.10.2001
29.10.1996

04.03.1998
01.04.2003
15.01.2001
24.07.2003
30.5.2003

07.06.1999
10.08.2001

6.2.2001

27.02.2001
01.04.2003
24.05.2003
20.10.1997
09.08.2001
19.02.2004
14.01.2002
16.06.2003
04.04.2001
24.07.2003

odlo�be

4.1.2005

5.6.2005

6.2.2005

7.7.2010

11.7.2010

12.10.2006

21.4.2008

24.8.2010

12.2.2009

30.6.2012

29.1.2006

4.12.2007

16.10.2007

13.12.2006

27.5.2009

27.5.2009

18.5.2005

5.4.2005

20.3.2013

15.1.2006

4.3.2008

6.2.2005

21.5.2005

23.10.2010

13.12.2004

31.3.2004

27.2.2011

veljavnosti

Datum izdaje Datum

30 / 29. 3 . 2004

343

341

333

1

1

1

THIRAM 80 WG

329

331

1

THIODANE E-35

328

3

Xn

4

Xi

Proizvajalec

Št.

TERMINATOR Insekticid za
rastline
326 TERMINATOR Vaba za
pole
327 TERMINATOR X -itna vaba

380830230 pirimisulfuron-metil (75,00%)

380820300 mankozeb (30,20%)
380820800 propamokarb (24,80%)

Skupina
nevarnosti

3518 /

325

Carinska ifra, aktivna snov

prodaje*Cin vsebnost (%)

Mesto

Ime sredstva

t.

Zap.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

1

1

1

VITAVAX 200-FF

VOLATON EC-500

349

350

VOLATON G 5 %
WEG
353 ZATO 50 WG
354 ZIRAM 76 WG
355 ZOLONE LIQUIDE

380820150 veplo (99,00%)

380820150 veplo (99,50%)

1

380810400 fosalon (35,00%)

1

1

380820300 ciram (76,00%)

1

380820150 kalcijev polisulfid (18,50%)

380820800 trifloksistrobin (50,00%)

1

1

380810900 jecoris oleum (0,800%)

3

380810400 foksim (5,00%)

380810400 foksim (50,00%)

380820800 karboksin (20,00%)
380820300 tiram (20,00%)

Skupina

Xi

4

Xi

Xn

N, Xn

N, Xi

0

4

Xn

4

nevarnosti

SCARMAGNAN

SOLFOTECNICA

KARTUZIJA PLETERJE

CHEMINOVA

UCB CHEMICALS

BAYER CS

EGON KRIEGER, s.p.

PINUS d. d.

BAYER CS

CROMPTON EUROPE

Proizvajalec

CLAREX GOLOB&Co.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KMETIJSKA ZADRUGA KRKA z.
o. o.

AGRORUE d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

EGON KRIEGER, s.p.

PINUS d. d.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

DEMETRA d. o. o.

Zastopnik, distributer

Vrsta

327-02-326/00
327-02-298/00
327-02-27/01
327-02-27/01/2
327-02-215/03
327-02-290/01
327-02-225/03
SFS 8070
327-02-20/00
327-02-224/03

pod.
pod.
reg.
spr.
spr.

reg.
reg.
spr.

reg.
spr.

SFS 9067

SFS 6195
327-02-116/02
327-02-79/03/2
327-02-232/01
327-02-173/03
327-02-212/03
SFS 7097

odlo�be

tevilka

reg.

reg.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

odlo�be

14.11.2000
24.07.2003

16.4.1998

04.06.2002
04.07.2003
24.07.2003
14.01.2002
24.07.2003

23.1.2003

26.2.2003

16.4.1999

04.07.1996
15.03.2002
29.04.2003
05.09.2001
16.06.2003
24.07.2003
27.10.1997

odlo�be

14.11.2010

16.4.2008

23.3.2009

11.2.2007

22.1.2013

10.12.2005

16.4.2009

27.10.2007

8.6.2006

4.7.2006

veljavnosti

Datum izdaje Datum

Št. 327-02-17/2004
Ljubljana, dne 8. marca 2004
EVA 2004-2311-0059

III.
Ta seznam začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Št.

II.
Z dnem objave tega seznama preneha veljati seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/03).

pomen oznak v rubriki: Mesto prodaje*:
1. Fitofarmacevtska sredstva se lahko prodajajo le v specializiranih prodajalnah s fitofarmacevtskimi sredstvi;
2. Fitofarmacevtska sredstva se lahko poleg v specializiranih prodajalnah s fitofarmacevtskimi sredstvi, prodajajo tudi v cvetličarnah in trgovinah z neživilskim blagom;
3. Fitofarmacevtska sredstva se lahko poleg v specializiranih prodajalnah s fitofarmacevtskimi sredstvi, prodajajo tudi v cvetličarnah, trgovinah z neživilskim blagom in posebnem
delu prodajaln z živili.
Pomen okrajšav v rubriki: Vrsta odločbe:
– reg. – registracija
– spr. – sprememba
– spr.+pod. – sprememba in podaljšanje
– pod. – podaljšanje
– pren. – prenehanje

356

VEPLENOAPNENA
BROZGA
357 VEPLO V PRAHU
358 VEPLO V PRAHU
SCARMAGNAN

352

351

Carinska ifra, aktivna snov

prodaje*Cin vsebnost (%)

Mesto

Ime sredstva

t.

Zap.
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OBČINE

AJDOVŠČINA
1300.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pilonova
galerija Ajdovščina

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 8/96), 26., 44. in 135. člena zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 2. člena uredbe o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne
službe na področju varstva premične kulturne dediščine in
določitvi državnih muzejev (Uradni list RS, št. 97/00, 103/00,
105/01), 60. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95,
20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US,
44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98,
59/99 – odločba US in 70/00) in 33. člena statuta Občine
Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99 in Uradni list RS, št.
2/02) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 4. 3.
2004 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Pilonova galerija
Ajdovščina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se uskladi delovanje javnega zavoda
Pilonova galerija Ajdovščina, ustanovljenega z odlokom o
ustanovitvi javnega zavoda Pilonova galerija Ajdovščina
(Uradni list RS, št. 36/02) z določbami zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02)
in uredi ustanoviteljsko razmerje po sklepu Občine Vipava o
odpovedi soustanoviteljstva javnega zavoda Pilonova galerija Ajdovščina (Sklep občinskega sveta Občine Vipava št.
02200-2/2003 z dne 18. 12. 2003)
Ustanovitelj javnega zavoda Pilonova galerija Ajdovščina (v nadaljevanju: zavod) je Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6a, Ajdovščina (v nadaljevanju: ustanovitelj).
S tem odlokom ureja ustanovitelj status zavoda, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temelja vprašanja
organizacije, dejavnosti in način financiranja zavoda.
2. člen
V aktu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za
moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški
spol.
3. člen
Leta 1971 je gospod Dominique Pilon podaril mestu Ajdovščina očetovo likovno in dokumentarno zapuščino. Občina je ustanovila Sklad za organizacijo galerijskih in muzejskih
dejavnosti in ureditev prostorov za zbirko. Prostori za galerijo
so bili urejeni v hiši na Prešernovi št. 1 (Pilonova domačija) in
št. 3 (kjer je sedež zavoda). Galerija je pričela z delovanjem
jeseni 1973, od leta 1975 nosi ime Pilonova galerija. Galerija
je organizacijsko delovala najprej znotraj Zavoda za kulturo
Ajdovščina, od leta 1991 pa znotraj Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina, kot notranja organizacijska
enota Pilonova galerija. V letu 2002 je z razdružitvijo zavoda
postala samostojen javni zavod Pilonova galerija Ajdovščina,
ki sta jo ustanovili občini Ajdovščina in Vipava.

4. člen
Poslanstvo zavoda je predstavljanje, varovanje, ohranjanje in raziskovanje dediščine Vena Pilona, predstavljanje,
raziskovanje in spodbujanje likovne ustvarjalnosti, opravljanje javne službe na področju galerijske dejavnosti v skladu
z uredbo o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne
službe na področju premične kulturne dediščine in določitvi
državnih muzejev (Uradni list RS, št. 97/00).
5. člen
Ime zavoda je Pilonova galerija Ajdovščina.
Sedež zavoda je v Ajdovščini, Prešernova ulica 3.
Zavod je pravna oseba.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Novi Gorici, št. reg. vložka 1/04243/00.
II. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
Zavod opravlja naslednje naloge:
– zbira, hrani, proučuje, razstavlja in popularizira dela
likovne umetnosti, v okviru tega posebej likovna dela in dediščino Vena Pilona,
– iz zbranega gradiva oblikuje stalne razstave, pripravlja razstave domačih in tujih umetnikov upodabljajoče
umetnosti,
– vodi register umetniških del,
– sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami pri
vzgoji in popularizaciji likovne umetnosti,
– sodeluje s strokovnimi institucijami in posameznimi
strokovnjaki,
– nudi strokovne storitve pravnim in fizičnim osebam v
zadevah, ki se nanašajo na sodobno likovno umetnost,
– izdaja strokovne publikacije s svojega področja,
– izposoja, prodaja in odkupuje likovna dela,
– opravlja in razvija restavratorske, fotografske in druge
tehnične dejavnost za potrebe likovne umetnosti,
– izvaja dokumentacijsko, informacijsko in svetovalno
dejavnost s področja dejavnosti zavoda,
– daje svoje prostore na razpolago za razstave in druge
kulturne prireditve.
Zavod izvaja v skladu z uredbo o vzpostavitvi muzejske
mreže za izvajanje javne službe na področju varstva kulturne
dediščine in določitvi državnih muzejev javno službo, v sodelovanju s pristojnimi državnimi in pokrajinskimi muzeji, za
likovne zbirke 20. stoletja.
7. člen
Dejavnosti zavoda se po standardni klasifikaciji dejavnosti uvrščajo v:
O/92.521
Dejavnost muzejev
O/92.511
Dejavnost knjižnic
O/92.310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O/92.320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
DE/22.110 Izdajanje knjig
DE/22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE/22.150 Drugo založništvo
DE/22.220 Drugo tiskarstvo
DE/22.320 Razmnoževanje video zapisov
DE/22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
G/ 52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
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K/70.200
K/71.403
K/72.300
K/72.400
K/73.202
K/74.400
K/74.810
K/74.832
K/74.841
M/80.422

Dajanje lastnih nepremičnin v najem
Izposojanje drugih predmetov široke uporabe
Obdelovanje podatkov
Dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike
Oglaševanje
Fotografska dejavnost
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
Drugo izobraževanje, d.n.
III. ORGANI ZAVODA

Organi zavoda so:
– direktor,
– svet.

8. člen

Direktor
9. člen
Direktor zastopa, predstavlja in vodi zavod ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
Direktor vodi in opravlja strokovno delo v zavodu.
Direktorja imenuje na podlagi javnega razpisa ustanovitelj po predhodnem mnenju sveta zavoda. Poleg javnega
razpisa lahko povabi ustanovitelj posamezne kandidate tudi
neposredno.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko
ponovno imenovan.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim
pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik, po predhodnem soglasju ustanovitelja. Delovno
razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas
trajanja mandata. Delavca, ki je bil pred imenovanjem za
direktorja zaposlen v istem zavodu za nedoločen čas, se po
prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto,
ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje
predpisane pogoje.
10. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo humanistične usmeritve,
– strokovni izpit,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na podobnih delih in
poznavanje področja dela zavoda,
– sposobnost za vodenje in organiziranje dela.
Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan
priložiti program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih.
11. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko direktorju preneha
pogodba o zaposlitvi po zakonu, ki ureja delovna razmerja,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in
splošnih aktih zavoda,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom
povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno
opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Ustanovitelj mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi
pridobiti predhodno mnenje sveta zavoda ter seznaniti di-
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rektorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se
o njih izjavi.
Če svet zavoda ne da mnenja v roku 30 dni, se šteje,
da se z razrešitvijo strinja.
12. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat ali če nihče
izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan,
imenuje ustanovitelj zavoda vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih
kandidatov, vendar največ za eno leto.
13. člen
Naloge direktorja so:
– načrtuje in organizira delo zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– program dela in finančni načrt,
– oblikuje in sprejema strokovni program dela zavoda,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema kadrovski načrt in sistemizacijo delovnih
mest,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo vprašanja v zvezi z
delovanjem zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda,
– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
– skrbi za promocijo zavoda, trženje storitev in določa
cene,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
– zagotavlja obveščane javnosti in delavcev,
– določa podatke, ki štejejo za poslovno skrivnost,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij, v
skladu s predpisi,
– odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti
delavcev,
– odloča o razporejanju delovnega časa,
– določa plače, odloča o delovni uspešnosti in napredovanju delavcev,
– imenuje delovne skupine za izvedbo določenih nalog,
– opravlja druge zadeve, ki jih določajo zakoni, drugi
predpisi in ta odlok.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete in šeste alinee in k
cenam iz dvanajste alinee prejšnjega odstavka daje soglasje
svet zavoda.
14. člen
Direktor zastopa in predstavlja zavod neomejeno in je
pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta in vsakoletnega program dela zavoda, razen pri
sklepanju:
– pogodb o investicijah, za katere je potreben sklep
sveta,
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima
zavod v upravljanju, za katere je potrebno predhodno soglasje ustanovitelja.
Svet zavoda
15. člen
Zavod ima svet, ki opravlja naloge strokovnega sveta iz
40. člena in naloge sveta iz 42. člena zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo.
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Svet ima pet članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja, ki ju imenuje občinski
svet, izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in
pravnih zadev,
– enega predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki ga predlaga Društvo likovnih umetnikov
Severne Primorske,
– enega predstavnika delavcev, ki ga izvolijo delavci
zavoda.
Vsaj dva člana sveta morata biti strokovnjaka s področja
dela zavoda.
Mandat članov sveta traja štiri leta in začne teči z dnem
konstituiranja sveta. Po preteku mandata so člani sveta lahko
ponovno imenovani. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja
90 dni pred potekom mandata članov sveta.
16. člen
Volitve predstavnika delavcev v svet razpiše svet s sklepom najkasneje v 60 dneh pred iztekom mandatne dobe.
Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata
svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število
članov sveta zavoda, ki se volijo in imenuje volilna komisija.
Volilna komisija ima tri člane. Člani volilne komisije so lahko
tudi osebe, ki v zavodu niso zaposlene.
Kandidate predlagajo delavci na zboru delavcev, kjer
oblikujejo kandidatno listo.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo
volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev,
morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih
kandidatov.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja. Voli se z glasovnicami osebno. Volitve
so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev
zavoda z aktivno volilno pravico.
Izvoljen je kandidat, ki je dobil največje število glasov.
Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen
tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
17. člen
Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor v 30 dneh
po imenovanju oziroma izvolitvi predstavnikov in delavcev
ter prejemu predloga.
Na prvi konstitutivni seji izvolijo člani sveta izmed sebe
predsednika, ki je predstavnik ustanovitelja. Predsednik
predstavlja in zastopa svet zavoda, sklicuje in vodi seje sveta, podpisuje zapisnike in sklepe sveta, v imenu sveta podpisuje pogodbo o zaposlitvi direktorja, skupaj z direktorjem
zavoda skrbi za izvedbo sklepov in opravlja druge naloge,
določene v tem odloku.
V odsotnosti predsednika opravlja naloge iz prejšnjega
odstavka njegov namestnik, ki ga izvoli svet zavoda na prvi
seji.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzočih več
kot polovica članov sveta. Svet sprejema odločitve z večino
glasov vseh članov sveta.
Podrobnejše delovanje lahko uredi svet zavoda s poslovnikom.
18. člen
Svet zavoda ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja analizira in ocenjuje delovanje,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko
opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa
dela ter daje soglasje k tema dokumentoma,
– daje soglasje k finančnemu načrtu, organizaciji dela
in sistemizaciji delovnih mest, kadrovskemu načrtu, načrtu
nabav ter nadzira njihovo izvajanje,
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– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela
zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za
reševanje teh vprašanj,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju
in razrešitvi direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi direktorja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem
zavoda.
19. člen
Član sveta je lahko razrešen pred potekom mandata,
za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja
strokovno.
Pobudo za razrešitev po drugi, tretji in četrti alinei
lahko da svet zavoda organu, ki člana imenuje, predlaga
oziroma izvoli.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do
izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem
postopku, po katerem je bil imenovan oziroma izvoljen
razrešeni član.
IV. SREDSTVA ZA DELO
20. člen
Zavod upravljanja z naslednjimi nepremičninami:
zgradbami Pilonove galerije in zemljiščem v Ajdovščini,
Prešernova 1 in 3, k.o. Ajdovščina, parc. št. 969/1, 969/2
in 970.
Zavod upravlja z vsem svojim premočnim premoženjem, z inventariziranimi muzejskimi zbirkami in knjižničnim gradivom.
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena
je last ustanovitelja. Zavod upravlja s premoženjem kot
dober gospodar.
21. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz občinskega proračuna,
– iz državnega proračuna,
– iz drugih javnih virov,
– z vstopninami,
– s prodajo storitev in blaga na trgu,
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.
Ustanovitelj zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti na podlagi usklajenega programa dela in finančnega
načrta, ki ga predloži zavod. Z letno pogodbo o financiranju
ustanovitelj in zavod določita obseg in vsebino programa,
ki se financira iz občinskega proračuna.
22. člen
Presežek prihodkov nad odhodki nameni zavod za
izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča
ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju
sveta zavoda.
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V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
23. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi,
s katerimi razpolaga.
24. člen
S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno,
z nepremičninami in muzejskimi zbirkami pa po predhodnem
soglasju ustanovitelja.
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
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Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljuje delo dosedanji
direktor do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
29. člen
Direktor poskrbi za vpis tega odloka v sodni register.
30. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-1/2002
Ajdovščina, dne 4. marca 2004.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

VI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA
25. člen
Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki jih v tekočem letu zagotavlja za njegovo delovanje iz občinskega proračuna.
Ustanovitelj krije primanjkljaj sredstev zavoda le, če
zavod dokaže, ustanovitelj pa ugotovi, da je primanjkljaj
nastal iz naslova programov, ki jih po zakonu in sprejetem
letnem programu financira. Pri tem mora zavod dokazati,
da je ravnal gospodarno in v skladu s sprejetimi programi.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda, ki jih
zavod opravlja za druge naročnike. Primanjkljaj sredstev iz
programov zavoda, ki se financirajo iz državnega proračuna
zagotavlja pristojno ministrstvo, v skladu s pogodbo o financiranju.
26. člen
Ustanovitelj ima do zavoda poleg pravic in obveznosti,
določenih s tem odlokom, še naslednje:
– dajeta soglasje h kadrovskemu načrtu,
– odloča o statusnih spremembah zavoda, ustanavljanju organizacijskih enot in spremembah dejavnosti zavoda,
– izvaja nadzor nad poslovanjem in uporabo finančnih
sredstev,
– in druge pravice in obveznosti določene z zakoni in
drugimi predpisi.
27. člen
Zavod pripravi na podlagi strateškega načrta letni program dela, finančni načrt, program nabave osnovnih sredstev
in investicijskega vzdrževanja ter kadrovski načrt in jih posreduje ustanovitelju.
Zavod je dolžan predložiti ustanovitelju letno poročilo o
doseženih ciljih in rezultatih poslovanja za preteklo leto do
28. februarja tekočega leta.
Zavod lahko sprejema splošne akte, na osnovi zakonov in tega odloka, s katerimi podrobneje ureja posamezna
vprašanja.
Zavod je dolžan tudi med letom obveščati ustanovitelja
o pomembnejših vprašanjih delovanja zavoda.
Zavod je dolžan dajati podatke, potrebne za spremljanje
poslovanja in izvajanja dejavnosti in v statistične namene tudi
drugim pooblaščenim institucijam.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Svet zavoda se konstituira najpozneje v treh mesecih
po uveljavitvi tega odloka. Do takrat opravljata obstoječa
organa, svet in strokovni svet, naloge v okviru njihovih pristojnosti.

1301.

Sklep o ustanovitvi in nalogah Sveta za
invalide Občine Ajdovščina

Na podlagi 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02) in Občinskega programa za neodvisno življenje invalidov za obdobje
2003–2006 z dne 13. 10. 2003 je Občinski svet občine
Ajdovščina na seji dne 4. 3. 2004 sprejel

SKLEP
o ustanovitvi in nalogah Sveta za invalide
Občine Ajdovščina
1
Ustanovi se Svet za invalide Občine Ajdovščina.
2
Svet za invalide je strokovno in posvetovalno telo, ki
povezuje in usklajuje delo in aktivnosti vseh, ki se ukvarjajo
z invalidi na območju Občine Ajdovščina. S svojim delom
zagotavlja celovit pristop obravnavanja in urejanja področja
invalidov v občini.
3
Svet za invalide ima naslednje naloge:
– skrbi, da so invalidi ustrezno obravnavani v občinskih
programskih dokumentih,
– spremlja, ugotavlja in ocenjuje položaj invalidov v
občini in uresničevanje občinskega programa za neodvisno
življenje invalidov,
– usklajuje in povezuje nastajanje in izvajanje programov v občini, s katerimi se urejajo vprašanja invalidov,
– daje strokovna mnenja k predlaganim rešitvam v občinskih predpisih in drugih aktih, ki urejajo položaj invalidov,
– daje pobude, predloge in priporočila za hitrejše
uresničevanje programov in sprejetih usmeritev na področju varstva in aktivnega vključevanja invalidov v vsakdanje
življenje,
– daje mnenja k poročilom o izvajanju nalog s področja
varstva invalidov v občini,
– spodbuja, povezuje in usklajuje delovanje invalidskih
in humanitarnih organizacij,
– pospešuje obveščanje občanov o vprašanjih invalidov, njihovem položaju in izvajanju programov za neodvisno
življenje invalidov, o delovanju invalidskih in humanitarnih
organizacij,
– obravnava druga vprašanja, pomembna za življenje
in delo invalidov, sprejema mnenja in daje pobude in priporočila.
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4
Svet za invalide ima trinajst članov. V svet imenujejo po
enega predstavnika naslednji organi, zavodi in organizacije:
1. Občinski svet občine Ajdovščina,
2. Osnovne in srednja šola v občini (skupaj enega predstavnika),
3. Zdravstveni dom Ajdovščina,
4. Center za socialno delo Ajdovščina,
5. Zavod za zaposlovanje, območna enota Nova Gorica,
6. Invalidska podjetja v občini (enega predstavnika),
7. Društvo invalidov Ajdovščina-Vipava,
8. Društvo Sožitje Ajdovščina,
9. Društvo slepih in slabovidnih nova Gorica,
10. Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske
Nova Gorica,
11. Društvo sladkornih bolnikov Ajdovščina-Vipava,
12. RK Slovenije, Območno združenje RK Ajdovščina,
13. Karitas Vipavske dekanije.
5
Svet za invalide vodi predsednik. Predsednik ima podpredsednika, ki mu pomaga voditi delo sveta. Predsednika in
podpredsednika imenuje svet izmed članov na prvi seji. Prvo
sejo sveta za invalide skliče župan.
6
Svet za invalide se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik. Vsaj enkrat letno organizira svet srečanje s predstavniki vseh invalidskih organizacij za območje občine.
Svet za invalide deluje na osnovi letnega načrta dela.
Svet za invalide lahko za obravnavo posameznih zadev
ustanavlja delovne skupine.
7
Člani sveta delujejo nepoklicno. Strokovne in tehnično
administrativne naloge za svet opravlja občinska uprava.

nije.

8
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike SloveŠt. 591-2/2003
Ajdovščina, dne 4. marca 2004.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

1302.

Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini
na domu

Na podlagi 101. člena zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 1/99, 36/00, 54/00, 26/01,
6/02, 110/02, 5/03 in 2/04) in 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02) je
Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 4. marca 2004
sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni storitve pomoč družini na
domu
1
Občinski svet daje soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja Center za socialno delo Ajdovščina.
Stroški vodenja storitve znašajo mesečno 273.762
SIT.

Uradni list Republike Slovenije
Cena storitve neposredne socialne oskrbe znaša na
uro 603 SIT.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem list Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 385-4/2004
Ajdovščina, dne 4. marca 2004.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

BOROVNICA
1303.

Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto
2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 74/98, 70/00, 51/02) 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02) in 16. člena statuta Občine Borovnica (Uradni list
RS, št. 42/99, 17/00 in Naš časopis, december 2001) je
Občinski svet občine Borovnica na 11. redni seji, dne 26. 2.
2004 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Borovnica za leto 2004
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Borovnica za leto
2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo za namene,
ki so določeni z zakoni in občinskimi odloki ter drugimi predpisi.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjev
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/Podskupina
Proračun leta 2004
I.
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
778.885
Tekoči prihodki (70+71)
460.125
70 Davčni prihodki
300.764
700 Davki na dohodek in dobiček
240.929
703 Davki na premoženje
27.308
704 Domači davki na blago in storitve
32.527
706 Drugi davki
–
71 Nedavčni prihodki
159.361
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
147.030
711 Takse in pristojbine
1.711
712 Denarne kazni
120
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
–
714 Drugi nedavčni prihodki
10.500
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72

73
74
II.
40

41

42
43
III.

Kapitalski prihodki
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
Transferni prihodki
740 Transferni prihodki
iz drugih javnofinančnih institucij
Skupaj odhodki
(40+41+42+43)
Tekoči odhodki
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
Tekoči transferi
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
Investicijski odhodki
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Investicijski transferi
430 Investicijski transferi
Proračunski presežek (I.-II.)
(proračunski primanjkljaj)

Št.

94.000
70.000
–
24.000
13.000
13.000
–
211.760
211.760
877.285
125.055
20.230
3.810
95.015
–
6.000
184.947
6.850
75.875
22.530
79.692
–
531.913
531.913
35.370
35.370
-98.400

B) Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2004
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750-751-752)
1.500
75 Prejeta vračila danih posojil
1.500
750 Prejeta vračila danih posojil
–
751 Prodaja kapitalskih deležev
–
752 Kupnine iz naslova privatizacije
1.500
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev (440+441+442)
800
44

Dana posijala in povečanje kapitalskih deležev
800
440 Dana posojila
–
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
–
442 Poraba sredstev kupnin
in naslova privatizacije
800
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.)
700
VII. Skupni presežek oziroma primanjkljaj (III.-VI.) -99.100
C) Račun financiranja
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2004
VIII. Zadolževanje (500)
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
IX. Odplačila dolga (550)
55 Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.)
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
(VII.-VIII.-IX.)
-99.100
XII. Stanje sredstev na računih
na dan 31.12. preteklega leta
99.100
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po funkcionalni klasifikaciji po področjih porabe in posebni
del po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in
izdatkov na ravni kontov so priloga k temu odloku.
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
Prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93), ki se uporabljajo za
nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti.
Prihodki takse za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporabljajo za vzdrževanje gozdnih cest.
Prihodki republiške takse za obremenjevanje voda, ki
se uporabljajo za financiranje investicij v odvajanje in čiščenje meteornih in fekalnih voda.
Namensko zbrani prispevki občanov za izvajanje tekočih in investicijskih nalog.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je
zadolžen, da med letom usklajuje skupno bilanco prihodkov
in odhodkov. V skladu z usmeritvami Republike Slovenije za
področje javnih financ.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega
področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
5. člen
Župan je pooblaščen, da:
– razporeja sredstva splošne proračunske rezerve za
financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob
spremljanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni
bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev,
– odloča o dinamiki porabe sredstev tekoče porabe,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje
nalog javne porabe in zagotavljanje likvidnosti, do višine 5%
prejemnikov proračuna, z poplačilom do konca proračunskega leta,
– če se po sprejetju proračuna sprejme zakon ali odlok,
na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun,
vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru prerazporeditve sredstev,
– izvršuje sprejeti letni prodaje občinskega premoženja,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi obremenitve njihove realne vrednosti.
6. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 5% javne
porabe tekočega leta, za investicijske izdatke in transfere pa
10% javne porabe tekočega leta.
Omejitve iz prvega odstavka tega člena ne veljajo za
prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
7. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v
višini 4,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
200.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
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9. člen
Proračunskim porabnikom se sredstva za tekočo dejavnost dodeljene mesečno. Sredstva, ki se razporeja na
podlagi razpisov, se dodeljuje skladno z razpisnimi pogoji.
Sredstva za investicije in amortizacijo opreme se posrednim
uporabnikom dodeljuje trimesečno na podlagi predloženega
plana nabav.
10. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrene z občinskim
proračunom in le za namene, za katere so jim bila sredstva
dodeljena.
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nakup opreme oziroma vzdrževalna in investicijska dela med vrednostjo
določeno z zakonom o javnih naročilih in zakonom o izvrševanju proračuna RS oddati z javnim razpisom.
Uporabniki proračunskih sredstev poročajo županu dvakrat letno, ob polletju in zaključku leta oziroma po potrebi.
11. člen
Če se med letom spremeni delovno področje uporabnika proračuna, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg
sredstev za njegovo delovanje.
Če se uporabnik med letom ukine oziroma preneha z
dejavnostjo, se sredstva prerazporedi uporabniku, ki je naloge prevzel, sicer pa v splošno proračunsko rezervacijo.
12. člen
Stvarno premoženje se lahko pridobiva z nakupom le
v obsegu, ki je potreben za opravljanje nalog opredeljenih s
tem odlokom, brez nepotrebnih zalog.
Za brezplačno pridobitev premoženja je potrebno predhodno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev
povzročala stroške in obveznosti.
13. člen
V roku enega meseca po sprejetju proračuna sprejme
župan plan nabav za leto 2004. Nabava osnovnega sredstva,
naročila gradnje in izvajanje investicijskega vzdrževanja se
lahko prične,
– če je načrtovano v planu nabav za leto 2004,
– ko župan izda sklep o pričetku nabave po preveritvi
likvidnosti.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
14. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v račun finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2004 lahko
zadolži do višine 5,000.000 tolarjev.
Obseg poroštev občine za izpolnitve obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetji, katerih ustanoviteljica je Občina
Borovnica, se lahko izvaja do višine, določene v zakonu o
javnih financah. Soglasje o višini poroštva do 3,000.000 SIT
daje župan, nad to višino pa občinski svet.
15. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
Soglasje o zadolžitvi do višine 3,000.000 SIT daje župan,
nad to višino občinski svet.
16. člen
Nadzorni odbor pri občinskemu svetu opravlja:
– nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
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– nadzoruje namembnost in smotrnost uporabe občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Če se pri ugotavljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ima nadzorni odbor pravico
zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v občinski proračun in o
tem obvesti župana občine. To velja tudi za pomanjkljivosti,
ki so bile ugotovljene pri vodenju finančnega in materialnega
knjigovodskega stanja.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Borovnica v
letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep župana.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 066/3-11/06-135/04
Borovnica, dne 26. februarja 2004.
Župan
Občina Borovnica
Alojz Močnik l. r.

1304.

Odlok o ureditvenem načrtu – Cukalova štala

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03 - popr.) in statuta Občine Borovnica (Uradni
list RS, št. 42/99, 17/00 in Naš časopis, december, 2001) je
Občinski svet občine Borovnica na 10. redni seji, dne 29. 1.
2004 sprejel

ODLOK
o ureditvenem načrtu – Cukalova štala
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme UN Cukalova štala, ki se nahaja v delu ureditvenega območja B1O/1 – središče starega
dela Borovnice – v območju med Paplerjevo in Zalarjevo
cesto.
Ureditveni načrt je izdelal biro Sonet d.o.o. z Vrhnike
pod št. 33/01 v maju 2003.
II. VSEBINA UREDITVENEGA NAČRTA
2. člen
Ureditveni načrt vsebuje sestavine, ki določajo pogoje
za urbanistično oblikovanje, funkcionalne in arhitekturne rešitve objektov ter prometnega, energetskega, telefonskega,
vodovodnega, hidrantnega in kanalizacijskega omrežja ter
ostalih posegov v prostor.
Ureditveni načrt vsebuje:
Tekstualni del:
Izjave
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Št.

Obrazložitev k ureditvenemu načrtu:
1.0. Splošno
1.1. Izhodišča iz SP in DP občine Vrhnika
1.2. Predhodni pogoji soglasodajalcev
1.3. Zasnova širšega območja
2.0. Prostorske razmere
2.1. položaj in velikost območja UN
2.2. danosti v prostoru
2.3. spomeniškovarstveno ovrednotenje
2.4. gradbeno-tehnična valorizacija objektov in komunalnih naprav
2.0. Prostorska zasnova
3.1. Programska izhodišča
3.2. Zasnova objektov in oblikovanje le-teh
3.3. Faznost
3.4. Zasnova zunanje ureditve
3.5. Funkcionalna izraba površin
3.6. Prometna ureditev
3.7. Hortikultura ureditev
3.8. Komunalna ureditev
3.0. Varovanje okolja in ukrepi za varovanje
3.1. Varstvo zraka, vode in zemlje
3.2. Varstvo pred hrupom
3.3. Varstvo pred požarom
4.0. Seznam lastnikov in parcel
5.0. Besedilo odloka
6.0. Mnenja k predlogu UN pristojnih nosilcev urejanja
prostora
Grafični del:
izsek iz Plana, PUP in katasterski načrt območja
geodetski posnetek
ureditvena situacija z obrazložitvijo
zasnova objektov in urbanistični pogoji
komunalna ureditev
funkcionalna raba površin in prometna ureditev
parcelacija in zakoličba novih objektov

list 1
list 2
list 3
list 4
list 5
list 6
list 7

III. OPIS OBMOČJA UREJANJA
3. člen
Ureditveni načrt obsega parcele št. 282/1, 282/2, 282/3,
282/4, 280/3 – del in 283/1, 283/2 k.o. Borovnica v celoti s
skupno površino ca. 2150 m2.
IV. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
IN KVALITETO GRADITVE
4. člen
Območje je namenjeno v prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Vrhnika za obdobje
1986 –1990 za oskrbne, storitvene in družbene dejavnosti,
po Prostorsko ureditvenih pogojih spada v plansko celoto
B1, v območje urejanja B1O/1 in v morfološki enoti 4D/1
– namenjeno je za osrednje mestne dejavnosti, natančneje
mešane dejavnosti (stanovanja + centralne dejavnosti + malo
gospodarstvo).
Ureditveni načrt Cukalova štala je prilagojen veljavnim
prostorsko ureditvenim pogojem za predmetno območje in
Programskim izhodiščem za območje Centra Borovnice, ki
so bila izdelana v občinskem svetu v juniju 2001 in sprejeta v
septembru 2002 ter Strokovnim osnovam za zavarovanje kulturne dediščine v območju Krajinskega parka Barje oziroma
Strokovnim podlagam s področja varstva kulturne dediščine
za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Borovnica (Ljubljana, sept. 2002). Iz zadnjega je razvidno, da so varovane naslednje enote kulturne
dediščine: Borovnica – Vaško jedro (EŠD 11477) v okviru
katerega sta varovani lipi pred cerkvijo in Hiša Zalarjeva 21,

lica.
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»Cukalova štala« (EŠD 9219) h kateri sodi tudi kape-

Predmet ureditvenega načrta je:
1. rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječega poslovnostanovanjskega objekta – Cukalove štala
– Zalarjeva 21 in ureditev pripadajočega funkcionalnega
zemljišča
2. odstranitev obstoječega objekta Društva upokojencev Borovnica
3. odstranitev obstoječega poslovno-stanovanjskega
objekta Paplerjeva 14 in nadomestna gradnja ter funkcionalna ureditev pripadajočega zemljišča ob objektu
4. ureditev zunanje površine oziroma prostora med objektoma Zalarjeva 21 in Paplerjeva 14 v osrednji trg (odstranitev zidanih in lesenih ograj, niveliranje terena, utrjevanje
oziroma tlakovanje, postavitev urbane opreme, svetilk, hortikulturna ureditev), rekonstrikcija zidane ograje ob Paplerjevi,
ureditev pešprometa (pločnika) vzdolž obeh ulic Paplerjeve
in Zalarjeve, ter ureditev mirujočega prometa (parkirišča) ob
Paplerjevi.
5. prometna ureditev znotraj območja
6. komunalna in infrastrukturna ureditev območja
7. hortikulturna ureditev.
V. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO
OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV TER
HORTIKULTURNE UREDITVE V OBMOČJU
5. člen
Arhitektonsko in urbanistično oblikovanje:
objekt Zalarjeva 21 – Cukalova štala
namen posega sprememba namembnosti, rekonstrukcija
namembnost
poslovno-stanovanjski:
v pritličju 2–4 poslovne enote za trgovsko,
uslužnostno dejavnost in / ali osrednje dejavnosti in pomožni stanovanjski prostori,
v nadstropju 2–4 stanovanjske enote ali
osrednje dejavnosti, v mansardi 5–8 stanovanjskih enot
tlorisni gabarit
obstoječi objekt meri 31 x 10 m;
v zahodnem delu objekta (bivalni) v velikosti 15 x 10 m bo izvršena sprememba
namembnosti v večstanovanjski del, v
vzhodnem delu (gospodarski) v velikosti
16 x 10 m je predvidena rekonstrukcija in
sprememba namembnosti
vertikalni gabarit obstoječ objekt ima K + P + N + M,
etažna višina in kolenčni zid ostaneta obstoječa
višinske kote
pritličje obstoječega objekta je na koti
305,80m n.v. in je prilagojeno višini dvorišča, Tolerance višin ± 0,50 m
streha
simetrična dvokapnica, obstoječ naklon
ca. 40°, smer slemena V – Z, strešna
kritina opečni bobrovec
vhodi
v obstoječem objektu na J strani in S strani. Vhodov je več.
Glej grafično prilogo – list št. 4.
dovozi, dvorišče dovozi do objekta ostanejo obstoječi na Z
strani z Zalarjeve, na V s Paplerjeve ulice
na obstoječe dvorišče na J strani. Dvorišče bo utrjeno, enotna asfaltna površina ni
dovoljena, tlak mora biti kasetiran, obstoječa drevesa ostanejo. Na razpoložljivem
funkcionalnem zemljišču stavbe je možno
zagotoviti le 7 parkirišč, ostala lastna parkirišča za stanovalce bo moral investitor
zagotoviti v bližini objekta v radiju do
100 m. Zagotovitev PM bo moral dokazati
z zakonsko predpisanim dokazilom (lastni-
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fasada

Št.
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štvo zemljišča) na upravnem organu pred
izdajo dovoljenj za posege. Storitvene dejavnosti v pritličju bodo uporabljala javna
parkirišča. V JZ vogalu dvorišča, neposredno ob urejenem dostopu z Zalarjeve,
bo urejen plato za postavitev kontejnerjev
za zbiranje odpadkov.
gladka, zaglajena

Rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječega objekta morata potekati v skladu s spomeniškovarstvenimi smernicami in soglasjem ZVKDS. Potrjen idejni projekt s
strani ZVKDS je osnova za izdajo soglasja k PGD.
objekt Paplerjeva 14
namen posega rušitev dotrajanega obstoječega objekta
(tlorisna velikost 17,50 x 9 m, vertikalni
gabarit P+ N +M) in nadomestna gradnja
namembnost
poslovno–stanovanjski objekt
v pritličju 2–4 poslovne enote za trgovsko
in / ali uslužnostno dejavnost in pomožni
prostori k stanovanjem, v nadstropju 2 stanovanjski ali poslovni enoti, v mansardi 2
stanovanjski enoti, nadomestni objekt je
tlorisne velikosti 9 m x 17,50 m, tolerance
v tlorisni velikosti – 1 m
vertikalni gabarit P + N + M, etažna višina ca. 3,20 m,
kolenčni zid v mansardi 0 m, tolerance
± 0,50 m.
višinske kote
pritličje v višini ca. 303,80 m n.v., vhode
prilagoditi nivoju dvorišča
streha
simetrična dvokapnica, naklona 40-45 °,
smer slemena S – J, strešna kritina mora
biti opečna, odpiranje strešine z mansardnimi okni je možno. Smer glavnega slemena mora ostati ista kot ga ima sedanji
objekt – vzporedno s Paplerjevo cesto.
vhodi
glavni bo na S strani, poslovni bodo na J
strani
odmiki
skladno z grafično prilogo – glej list št. 4
dovoz, dvorišče na S strani objekta se izvede peš prehod
med Zalarjevo cesto in Paplerjevo cesto.
Na tej površini so zagotovljena 3 PM. Investitor je dolžan zagotoviti potrebno število
PM k objektu. V primeru, da potrebnega
števila PM ni mogoče zagotoviti na funkcionalnem zemljišču objekta, mora investitor
pred posegom predložiti zakonsko predpisano dokazilo o lastništvu nad zemljiščem
v radiju 100m od objekta, na katerem bo
možno urediti manjkajoče število PM.
fasada
gladka, zaglajena
zunanji centralni prostor – trg
namen posega izvedba zunanjega javnega prostora, preureditev obstoječih funkcionalnih površin
(vrt, sadovnjak, dvorišče …) v odprt, enoten javen prostor.
namembnost
Trg bo javna površina s tremi platoji,
skupne tlorisne površine ca. 20 x 40 m.
Osrednji plato bo park (PL2), skrajna dva
(PL1, PL3) predstavljata funkcionalne
površine k objektoma. Posamezni platoji
so nivojsko ločeni, prilagojeni padanju
terena in povezani s stopnicami in klančinami. Najvišji plato ob Cukalovi štali
– nad tem delom trga je možna izgradnja
nadstrešnic k poslovnim prostorom pritličja
– opravljanje dejavnosti zunaj oziroma na
območju trga. Osrednji plato se izvede kot
park in je hortikulturno urejena površina z
vso drobno ulično in urbano opremo ter
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javno razsvetljavo. Plato ob novozgrajenem objektu Paplerjeva 14 bo namenjen
funkcionalno povezavi poslovnega pritličja
(arkadni hodnik) s trgom in prehodu z območja Paplerjeve na Zalarjevo.
Ureditev trga predvideva širitev Zalarjeve
tako, da v ovinku dosega širino cestišča
ca. 6 m. Ob njej se pločnik umakne v
območje trga, neposredno ob cesti pa je
predvidena linijska zasaditev dreves na
zelenih otokih.
Vzdolž Paplerjeve je možnost izvedbe javnega parkirišča z vzdolžnim parkiranjem.
Danes na tem mestu stoji zidana ograja,
višine ca. 1,80 m v dolžini ca. 30 m, ki ima
likovno in funkcionalno kvaliteto. Ograja
bo sicer odstranjena in rekonstruirana (v
enakih gabaritih, obliki in materialu) vzdolž
parkirišča, poleg bo tekel novoizveden
pločnik širine 1m. Pri tem je potrebno
ohraniti obstoječi lipi, hkrati pa jima je
potrebno omogočiti boljše rastiščne razmere.
obdelava
Prostor trga bo utrjen oziroma tlakovan.
Betonski tlakovci niso dovoljeni, enako
niso dovoljene enotne asfaltne površine.
Obrobe tlakovanih površin morajo biti izvedene iz tonalita ali podobno. Ureditev
trga mora omogočati gibanje invalidnim
osebam.
zunanja oprema na območju trga bo prisotna drobna ulična oprema; klopi, smetnjaki, obvestilne in
usmerjevalne table ipd.
6. člen
Na območju UN je dovoljena:
– izgradnja konzolnih nadstreškov nad vhodi brez stebrov do 2 m2 pokrite površine
– izgradnja nadstreškov nad prostori za zbiranje smeti
do 10 m2
– izgradnja enoetažnih, montažnih nadstrešnic nad
vhodi na stebrih na območju platoja 3 v skladu s spomeniškovarstvenimi smernicami. Nadstrešnice morajo biti enotno
oblikovane v materialu, barvi in obliki. Za ta poseg je potrebno pridobiti soglasje ZVKDS
– obnova, rekonstrukcija in adaptacija novih objektov v
skladu s spomeniškovarstvenimi smernicami.
Na območju UN ni dovoljena:
– gradnja pomožnih objektov razen posebej dovoljenih
– reja domačih živali in izgradnja pomožnih objektov v
ta namen
– rekonstrukcija, adaptacija in dodelava objekta Paplerjeva 14. Prepovedani so vsi posegi, ki bi imeli za posledico
podaljšanje trajnosti že dotrajanega objekta
– sprememba namembnosti objektov ali delov v industrijsko in proizvodnjo dejavnost
– gradnja delilnih zidov med parcelami, ograj ali ograditev dvorišč
– postavitev deponij ali rezervoarjev goriva zunaj predvidenih objektov
– hortikulturna zasaditev ali zasaditev s sadnimi drevesi, razen predvidene
– poseganje v obstoječi drevesi brez soglasja zavoda
RS za varstvo narave.
7. člen
Hortikulturna in zunanja ureditev:
Neposredno ob Zalarjevi cesti ureditev predvideva zasaditev linije dreves, ki tvorijo zeleno barijero pred pogledi in
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prekomernim osončenjem trga. Ureditev osrednjega trga v
treh višinskih nivojih bo zahtevala obstoječe zelene površine
začasno odstraniti in teren nivelirati. Površine, ki bodo opredeljene kot zelene, bodo kasneje zatravljene in / ali urejene s
cvetličnimi nasadi. Ob urejanju parkirišč ob Paplerjevi je potrebno ohraniti zaščiteni lipi in jima omogočiti nemoteno rast.
Na samih funkcionalnih površinah stavb se lahko postavijo
večja cvetlična korita, ki omogočajo regulacijo notranjega
prometa (peš, kolesarskega, motornega in mirujočega).
Na trgu se bo postavila drobna ulična oprema kot so klopi,
svetila, smetnjaki.
VI. POGOJI GLEDE PROMETNE IN KOMUNALNE
UREDITVE
8. člen
Prometna ureditev:
Motorni promet
Območje UN omejujeta dve glavni krajevni prometnici
Zalarjeva in Paplerjeva. Zalarjeva cesta kot glavna občinska
prometnica bo na tem delu razširjena in prilagojena predpisom. Po njej poteka tranzitni promet. Paplerjeva cesta je
notranja krajevna ulica, ki predstavlja središče kraja, ob njej
so predvsem objekti z javno vsebino, trgovine in parkirišča.
Ureditev motornega prometa ostane nespremenjena. Dostopi do objektov Cukalova štala in Paplerjeva 14 se izvedejo
preko obstoječih priključkov.
Mirujoči promet
Ob Paplerjevi cesti je možno urediti javno parkirišče s
4 PM z vzdolžnim parkiranjem, velikosti PM je 2,30 x 5 m.
Na dvorišču Cukalove štale je urejeno 7 PM, velikosti 2,20
x 5 m in so namenjena parkiranju stanovalcev. Na dvorišču
Paplerjeva 14 so urejena 3 PM, velikosti 2,20 x 5,50 m in
so namenjena stanovalcem. Investitor dolžan zagotoviti
potrebno število PM ob objektu. V primeru, da potrebnega
števila PM ni mogoče zagotoviti na funkcionalnem zemljišču
objekta, mora investitor pred posegom predložiti zakonsko
predpisano dokazilo o lastništvu nad zemljiščem v radiju
100 m od objekta, na katerem bo možno urediti manjkajoče
število PM.
Pešpromet
Vzdolž obeh prometnic, Paplerjeve in Zalarjeve ceste je
pločnik širine 1 m. Pešpromet preko trga poteka neovirano.
Izvedejo se ureditve za neovirano gibanje invalidov.
Komunalna ureditev:
Vodovod in hidrantno omrežje
Objekt Cukalova štala je že priključen na vodovodno
omrežje pod pogoji upravljalca vodovoda. Izvršena je rekonstrukcija priključka z vodomeri za vsako stanovanje posebej.
Za nadomestni objekt Paplerjeva 14 bo za stanovanja in poslovne prostore potrebno urediti nove vodovodne priključke.
Objekte je možno priključiti na vod pod Paplerjevo ali Zalarjevo ulico.
Javna razsvetljava
V območju osrednjega platoja (PL2) bo izvedena javna
razsvetljava v skladu z izbrano projektno rešitvijo pred pričetkom izdelave zunanjih javnih površin.
Obstoječa javna razsvetlajva je urejena ob Paplerjevi s
kandelabri in obešenimi svetilkami na objektih. Prižigališče
za novo urejno razsvetlajvo na trgu bo usklajeno z obstoječo
ureditvijo.
Javna higiena
Za objekt Cukalova štala bo urejen prostor za ločeno
zbiranje odpadkov v velikosti 2 x 4 m. Glej list št. 4. Na samem območju javnega trga bodo postavljeni koši za smeti.
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Kanalizacija
Odpadno vodo iz objektov bo možno priključiti na
javni mešani kanal, ki poteka po Zalarjevi. Vse obstoječe
hišne priključke je potrebno rekonstruirati in jih preko interne kanalizacije skupaj z novozgrajenimi objekti priključiti na
javni kanal po projektu na katerega izda soglasje upravljalec
kanalizacije.
Meteorno vodo s streh in utrjenih površin je potrebno
voditi v javni meteorni kanal, ki poteka po Paplerjevi in Zalarjevi cesti. Vode iz prometnih površin je potrebno speljati v
javni kanal preko lovilca olj. Iz utrjenih površin trga je možno
meteorno vodo speljati v ponikovalnico ali v javni metorni
kanal na Paplerjevi ali Zalarjevi ulici.
Elektrika
Območje je opremljeno z nizkonapetostnim nadzemnim razvodom. Vsi objekti v območju UN so priključeni na
NN nadzemni el. vod. V kolikor bo zaradi novogradenj,
rušitev in drugih gradbenih posegov (širitev Zalarjeve) potrebno nadzemne vode prestaviti, bo to izvedeno v smeri
proti Paplerjevi oziroma se bo izvedla pokablitev obstoječih vodov. Pod Paplerjevo cesto poteka podzemni el. vod.
Pred rušenjem obstoječih objektov bo potrebno izvesti
umik (demontažo) obstoječih nadzemnih priključnih vodov.
Predvideni nadomestni objekti se bodo na omrežje priključevali z zemeljskimi kabli, položenimi direktno v zemljo. Za
izvedbo potrebnih prestavitev oziroma izgradnjo ustreznih
NN priključkov nadomestnih objektov je potrebno izdelati
projektno dokumentacijo, ki jo je potrebno priložiti vlogi za
izdajo soglasja k UN.
PTT vodi
Telekomunikacijsko omrežje je izvedeno s kabelsko
kanalizacijo, ki poteka pod Paplerjevo ulico. S preureditvijo
prostora bodo ukinjeni obstoječi zračni vodi, objekti pa bodo
v skladu soglasjem upravljalca TK voda priključeni na podzemni sistem.
Ogrevanje
Ogrevanje objektov bo centralno, na olje, cisterne so
v objektu.
Po izgradnji javnega ogrevalnega toplovodnega sistema
se morajo objekti nanj priključiti v enem letu po dograditvi.
Glej v grafični prilogi list št. 5.
VII. ETAPE IZVAJANJA
9. člen
Območje UN se bo gradilo po delih glede na iniciativo
in interes investitorjev.
Skladno z objekti se ureja tudi komunalna in energetska
infrastruktura.
Območje se gradi v 3 fazah, skladno z objekti se ureja
tudi komunalna in energetska infrastruktura. V prvi fazi bo
izdelana rekonstrukcija objekta Cukalova štala in pripadajoča
ureditev funkcionalnega zemljišča. V drugi fazi bo ureditev
osrednjega trga s tlakovanjem oziroma popločenjem in ozelenitvijo. Vzporedno bodo urejena na V javna parkirišča. V tretji
fazi bo potekala rušitev obstoječega objekta Paplerjeva 14 in
prelokacija oziroma nadomestna gradnja tega objekta z vso
pripadajočo ureditvijo funkcionalnega zemljišča.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
10. člen
Investitorji in izvajalci objektov morajo dosledno upoštevati določila tekstualnega in grafičnega dela UN in mnenja
pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki so sestavni del prostorskega izvedbenega načrta.
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Investitor mora pridobiti gradbeno dovoljenje za vse
spremembe, ne glede so že izvedene ali ne.
IX. KONČNA DOLOČILA
11. člen
UN je na vpogled na sedežu Občine Borovnica.
Tolmačenje ureditvenega načrta na zahtevo zainteresiranih investitorjev izdela izdelovalec UN.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
13. člen
UN je stalo na vpogled pri Občinski upravi občine Borovnica.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 066/3-10/10-127/04
Borovnica, dne 29. januarja 2004.
Župan
Občina Borovnica
Alojz Močnik l. r.

CELJE
1305.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih
zavodov Mestne občine Celje

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91, 55792, 66/93, 8/96, 36/00), 40., 41. in
140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01,
108/02, 34/03, 79/03) ter 17. člena statuta Mestne občine
Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37797, 50/98, 28/99,
117/00, 108/01) je Mestni svet mestne občine Celje na seji
dne 9. 3. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih
zavodov Mestne občine Celje
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih
zavodov Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 6/97) se
v drugem odstavku 11. člena vstavita nova druga in tretja
alinea, ki se glasita:
»– H/55.234 – Dejavnost dijaških domov, študentskih
domov in internatov
– N/85.143 – Druge zdravstvene dejavnosti«.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 60300/0017/96
Celje, dne 9. marca 2004.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.
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1306.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra
Celje

Na podlagi 72. člena zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena statuta Mestne občine
Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99,
117/00 in 108/01) je Mestni svet mestne občine Celje na seji
dne 9. 3. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje
1. člen
Spremeni in dopolni se odlok o sprejetju zazidalnega
načrta starega mestnega jedra Celje (Uradni list SRS, št.
42/86 in Uradni list RS, št. 76/94, 46/96, 64/96, 38/01 in
108/01, v nadaljnjem besedilu: odlok).
2. člen
Predmet teh sprememb in dopolnitev je določitev pogojev, ki so potrebni za izrabo podstrešij stavb v starem
mestnem jedru Celja, ki so varovane kot kulturni spomeniki
ali kot kulturna dediščina.
3. člen
V 4. členu odloka se za zadnjim odstavkom dodajo
nove alinee:
– za stavbo v starem mestnem jedru Celja, ki je varovana kot kulturni spomenik ali kot kulturna dediščina v skladu s
predpisi o varovanju kulturne dediščine, mora pristojni organ
za varstvo kulturne dediščine podati kulturno varstvene pogoje, ki skladno z valorizacijo objekta, varstvenim režimom
in varstvenim statusom, določajo možnosti za rekonstrukcijo
takšne stavbe,
– pri rekonstrukciji stavbe, ki je varovana kot kulturni
spomenik ali kulturna dediščina, je treba v celoti ohraniti
primarno maso in zunanjo arhitekturno podobo stavbe, kar
pomeni tudi volumen in obliko strehe ter primarno vrsto
kritine. Na takšni stavbi praviloma ni dovoljeno spremeniti
izgleda strehe in izrabe podstrešja ter izvesti novih strešnih
odprtin,
– izjemoma je dovoljeno izrabiti podstrešje stavbe, ki je
varovana kot kulturni spomenik, kadar njegova nova funkcija ne potrebuje dnevne svetlobe in je usklajena s celotnim
funkcionalnim programom izrabe takšne stavbe in ne zahteva
dodatne ali večje posege na stavbi,
– izjemoma je dovoljeno izrabiti podstrešje stavbe, ki je
varovana kot kulturni spomenik tudi takrat, če že ima izvedene strešne odprtine kot sestavni del primarne arhitekture
in je treba izrabo takšnega podstrešja podrediti obstoječim
odprtinam, izvedba novih strešnih odprtin pa ni dovoljena,
– izjemoma je dovoljeno izrabiti del podstrešja z izvedbo novih strešnih odprtin na dvoriščnih strešinah stavb, ki so
varovane kot kulturni spomeniki in ki stojijo v uličnih in trških
nizih ter s svojo dvoriščno fasado ne oblikujejo pomembnejšega zgodovinskega ambienta,
– izjemoma je dovoljeno izrabiti podstrešje stavbe, ki je
varovana kot kulturna dediščina, če so nove strešne odprtine
s svojo lokacijo, obliko in velikostjo, usklajene z maso ter
arhitekturnim značajem stavbe ter pod pogojem, da takšna
stavba ni del stavbnega niza, ki pomembneje oblikuje prostor
starega mestnega jedra Celja. V primeru, da je takšna stavba
del zgoraj omenjenega niza, je izvedba strešnih odprtin dovoljena le na dvoriščni strani stavbe.
4. člen
V 5. členu odloka se črtata druga in deveta alinea ter se
dodajo nove alinee:
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– v stavbah, kjer je že izvedena notranja plinska napeljava, je treba za potrebe novih podstrešnih prostorov izvesti
novo napeljavo, vključno z odvodom dimnih plinov,
– v novih podstrešnih prostorih je treba upoštevati obstoječe instalacije; ob izvedbi novih pa je treba zagotoviti
zadostne kapacitete pitne in požarne vode, kanalizacije in
energetskih medijev za oskrbo takšnih prostorov,
– nova parkirna mesta za potrebe novih podstrešnih
stanovanj je mogoče zgraditi samo na podlagi zazidalnega
načrta. Kolikor to ni mogoče je potrebno uporabljati parkirne
in garažne kapacitete na obrobju mestnega jedra.
5. člen
Za 5. členom odloka se doda nov 5.a člen:
5a. člen
(varstvo okolja in požarna varnost)
Hrup
Pri rekonstrukciji podstrešja stavbe, ki je varovana kot
kulturni spomenik ali kulturna dediščina, ne smejo biti presežene maksimalne dovoljene ravni hrupa, kot jih določajo
predpisi, ki urejajo hrup v naravnem in življenjskem okolju.
Odpadki
Gradbene odpadke, nastale pri rekonstrukciji podstrešja
stavbe, ki je varovana kot kulturni spomenik ali kulturna dediščina, mora izvajalec del skladiščiti v skladu s predpisi, ki
urejajo ravnanje z odpadki.
Hkrati z rekonstrukcijo podstrešja stavbe, ki je varovana
kot kulturni spomenik ali kulturna dediščina, je treba povečati
kapaciteto zabojnikov za komunalne odpadke ter predvideti
nove lokacije za ekološke otoke.
Požarna varnost
Pri rekonstrukciji podstrešja stavbe, ki je varovana kot
kulturni spomenik ali kulturna dediščina je treba upoštevati
ukrepe za varen umik ljudi in premoženja in potrebne odmike
med objekti oziroma je treba ustrezno ločiti stavbe, prometne
in delovne površine za intervencijska vozila ter za zadostno
oskrbo z vodo za gašenje.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo inšpektorji, pristojni za posamezna področja.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00016/2003
Celje, dne 9. marca 2004.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

Št.

30 / 29. 3. 2004 /
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ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Dobrova–Polhov Gradec za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Dobrova–Polhov Gradec za leto 2003, ki zajema vse
prihodke in odhodke proračuna Občine Dobrova–Polhov
Gradec.
2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se s tem
odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov
za leto 2003
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v 000 SIT
I. Skupaj prihodki
732. 063
II. Skupaj odhodki
732. 063
III. Proračunski presežki – primanjkljaj (I.-II.)
–
3. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Dobrova–Polhov Gradec za
leto 2003, ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03-0749/04
Dobrova–Polhov Gradec, dne 17. marca 2004.
Župan
Občine Dobrova–Polhov Gradec
Lovro Mrak l. r.

GRAD
1308.

Sklep o določitvi števila otrok v vrtcu Občine
Grad

Na podlagi 17. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 12/96, 44/96, 44/00 in 78/03), 25. in 39. člena odredbe
o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 57/97, 59/97,
40/99, 3/00, 13/00, 32/00 in 29/02) in 16. člena statuta
Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00 in 24/01)
je Občinski svet občine Grad na 10. redni sej dne 20. 2.
2004 sprejel

SKLEP
o določitvi števila otrok v vrtcu Občine Grad
DOBROVA–POLHOV GRADEC
1307.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Dobrova–Polhov Gradec za leto 2003

Na podlagi 29. 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 51/02), 29. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Dobrova–Polhov Gradec (Naš časopis, št.
252/99) je Občinski svet občine Dobrova–Polhov Gradec na
11. redni seji dne 17. 3. 2004 sprejel

1. člen
Vrtec pri Osnovni šoli Grad mora pri določitvi števila
otrok v oddelkih upoštevati drugi odstavek 17. člena zakona o vrtcih tako, da se število otrok v oddelku, določeno
v 25. členu odredbe o normativih in kadrovskih pogojih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, poveča za največ
dva otroka v oddelku v naslednjih primerih:
– če je to možno glede na število vpisanih otrok in njihove starosti,
– ko je vpis toliko povečan, da bi bila potrebna odklonitev otrok,
– zaradi racionalizacije oblikovanja oddelkov v vrtcu.
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Št.

30 / 29. 3 . 2004

2. člen
Ta sklep začne veljati takoj, objavi pa se v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 247/2004
Grad, dne 20. februarja 2004.
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar, univ. dipl. ek. l. r.

1309.

Sklep o določitvi ekonomske cene
vzgojno-varstvene enote vrtca Grad

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 78/03), 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98 in
120/03) in 16. člena statuta Občine Grad (Uradni list RS, št.
56/99, 12/00 in 24/01) je Občinski svet občine Grad na 10.
redni seji dne 20. 2. 2004 sprejel

SKLEP
o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvene
enote vrtca Grad
1
Ekonomska cena na otroka za celodnevno varstvo do
10 ur, od 2. do 7. leta starosti, znaša mesečno 67.000 SIT.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 3. 2004.
Št. 141/2004
Grad, dne 20. februarja 2004
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar, univ. dipl. ek. l. r.

IG
1310.

Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001 in 30/2002)
in statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/01, 3/03)
je Občinski svet občine Ig na 10. redni seji dne 24. 3. 2004
sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Ig za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Ig za leto 2004
(v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna,
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
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2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI
I
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
700
Davki na dohodek in dobiček
703
Davki na premoženje
704
Domači davki na blago in storitve
706
Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki od
710
premoženja
711
Takse in pristojbine
712
Denarne kazni
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
714
Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721
Prihodki od prodaje zalog
Prihodki od prodaje zemljišč in ne722
opredmetenih dolgoročnih sredstev
73
PREJETE DONACIJE
74
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih javnofi740
nančnih institucij
II.
40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
42
420
43
430
B)
IV.
75
V.
44
VI.
VII.

SKUPAJ ODHODKI
TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN KAP. DELEŽEV
Prejeta vračila danih posojil in kapitalskih deležev
DANA POSOJILA POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
PREJETA-DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV IV-V
ZADOLŽEVANJE

v tisoč
tolarjev
872.004
647.663
517.722
374.092
81.597
62.033
–
129.941
46.643
4.000
1.107
3.900
74.291
142.220
16.755
–
125.465
1.090
81.031
81.031
872.004
254.630
40.543
6.465
203.772
–
3.850
321.897
10.105
80.294
33.632
197.866
200.815
200.815
94.662
94.662

–
–
–
–
–
–
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VIII.
IX.
X.
XI.

ODPLAČILA DOLGA
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII..-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

Št.

–
–
–
–

Splošni del občinskega proračuna-odhodki in posebni
del, so priloga temu odloku.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi
prihodki od požarne takse po 59. členu zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega
dela proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki
bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za investicijske
odhodke na področju odvajanja in čiščenja meteornih in odpadnih voda, če je razpisal javno naročilo v skladu s pogoji,
ki jih navaja 20. člena zakona o izvrševanju proračuna RS
za leti 2004 in 2005.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2004 za namene iz
prvega odstavka tega člena prevzema obveznosti, ki bodo
zapadle v plačilo v prihodnjih letih v višini največ 80% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– V letu 2005 80% navedenih pravic porabe in
– V letu 2006 20% navedenih pravic porabe.
6. člen
Proračunski sklad občine je račun proračunske rezerve,
oblikovane po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 13.080.068,20 tolarjev.
Na predlog pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
49. člena ZJF do višine 500.000 tolarjev župan in o tem s
pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu financiranja in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2004 ne sme zadolžiti.
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Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih soustanoviteljica je Občina Ig, v
letu 2004 ne sme preseči skupne višine glavnic nič (0) tolarjev.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi) se v letu 2004 ne morejo zadolževati.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Ig v letu
2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ig, 24. 3. 2004
Št. 403-02/04-007

Župan
Občina Ig
Janez Cimperman l. r.

KOZJE
1311.

Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni
rabi

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni
list RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski svet občine Kozje na
11. redni seji dne 19. 2. 2004 sprejel

SKLEP
o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
I
Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi na
zemljišču parc. št. 1324/19 v izmeri 68 m2, k.o. Pilštanj.
II
Na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Kozje.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0001/2004-11/06
Kozje, dne 19. februarja 2004.
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l. r.

7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena ZJF, lahko župan
dolžniku do višine 25.000 tolarjev odpiše, oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA

30 / 29. 3. 2004 /

KRŠKO
1312.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu gramoznice Stari Grad

Na podlagi 23. in 175. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.), 29. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US
RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
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63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US
RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00
in 51/02) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet
občine Krško na 15. seji dne 4. 3. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu gramoznice Stari Grad
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu gramoznice Stari Grad (v nadaljevanju:
SDZN), ki je bil objavljen v Skupščinskem Dolenjskem listu
(SDL, št. 20/85). Spremembe in dopolnitve je izdelal Savaprojekt Krško d.d., pod oznako 00602-ZN.
2. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»Odlok vsebuje tekstualni del, pogoje in soglasja pristojnih organov in organizacij ter grafične priloge:
Tekstualni del:
– odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta gramoznica Stari Grad,
– upoštevana zakonodaja in predpisi,
– uvod,
– planska izhodišča,
– območje ZN,
– seznam parcelnih številk,
– analiza ustvarjenih razmer,
– predviden poseg v prostor,
– zasnova prometnega, komunalnega in energetskega
omrežja s sistemom zvez,
– varstvo naravnih vrednot in kulturne dediščine,
– vplivi na okolje,
– etapnost poseganja v prostor,
– ocena stroškov,
– pogoji in soglasja pristojnih organov, organizacij in
skupnosti.
Grafične priloge:
U1 – Izsek iz grafičnih prilog dolgoročnega plana
občine Krško za obdobje 1986–2000
in družbenega plana občine Krško za
obdobje 1986–1990
M 1: 5000
U2 – Pregledna situacija
M 1: 25000
U3 – Geodetski načrt (list 1, 2, 3, 4)
M 1: 1000
U4 – Kopija katastrskega načrta z mejo
območja ZN
M 1: 2880
U5 – Ureditvena situacija
M 1: 2500
U6 – Prečni in vzdolžni prerez območja
M1: 2500
črta

1. Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega na-

Meja območja zazidalnega načrta
Meja območja poteka na severni strani ob varovalnih
kmetijskih zemljiščih, na jugu ob predvidenem visokovodnem
nasipu, na zahodni strani ob dovozni cesti ter na vzhodu po
obstoječi gramoznici oziroma meji raziskovalnega območja.
Območje urejanja zajema ca. 71 ha površin, in sicer zemljišče v katastrskih občinah Pesje in Drnovo. Po parcelnih
številkah je razdeljeno na 4 območja, in sicer:
– A) Že sanirano območje
k.o. Drnovo:
2111/26, 2111/49, 2111/63d, 2111/65, 2111/66, 2111/67,
2111/68, 2111/69,2111/70, 2111/71, 2111/72, 2111/73, 2111/74,
2111/75, 2645/7d, 2645/8;

Uradni list Republike Slovenije
k.o. Pesje:
292/11d, 292/13d, 292/15d, 292/16d, 292/18, 292/19,
292/20, 292/21, 292/22, 292/23, 292/24, 292/25, 292/26,
292/27, 292/28, 292/29, 292/30,292/31, 292/32, 292/33,
292/34, 292/35, 292/36, 292/38, 292/40d, 292/41d, 292/43,
292/44, 292/45, 292/46d, 292/47, 292/48d, 292/49d, 292/54,
292/57, 292/60, 292/64.
– B) Eksploatirano in delno sanirano območje z EF pepelom (kaseta 1 in kaseta 2) – predvidena sanacija
k.o. Pesje:
274/234, 274/235, 274/236, 274/237, 274/238, 274/239,
274/240, 274/241, 274/242, 274/244, 274/245d, 274/246,
274/500, 274/527d.
– C) Eksploatirano območje (kaseta 3)
k.o. Pesje:
274/225, 274/226, 274/227, 274/228, 274/229, 227/230,
274/231, 274/232, 274/233.
– D) Eksploatirano območje (ostalo območje)
k.o. Drnovo:
2106/51d, 2106/52, 2106/53, 2106/54d, 2106/55d,
2106/56d, 2106/68d, 2106/76, 2106/77, 2106/78, 2106/79,
2106/80, 2106/81d; 2111/27d, 2111/38d, 2111/43d, 2111/50d,
2111/51d, 2111/52d, 2111/53d, 2111/54d, 2111/55d, 2111/56d,
2111/57d, 2111/58d, 2111/59d, 2111/60d, 2111/64d,
k.o. Pesje:
292/9, 292/10d, 292/11d, 292/12d, 292/13d, 292/14,
292/15d, 292/16d, 292/41d, 292/42d, 292/46d, 292/48d,
292/49, 292/50, 292/51, 292/57d, 292/59, 292/60d, 292/61,
292/62, 292/63, 274/48d, 274/49d, 274/50, 275/51,274/203,
274/204, 274/205, 274/206, 274/207, 274/208, 274/209,
274/210, 274/211, 274/212, 274/214, 274/215, 274/216,
274/217, 274/219, 274/221, 274/222, 274/223, 274/224,
274/243, 274/245d, 274/247, 274/248, 274/249, 274/250,
274/251, 274/252, 274/253d, 274/254, 274/255, 274/256d,
274/257d, 274/258, 274/259, 274/260d, 274/262, 274/263d,
274/266d, 274/271, 274/272d, 274/273,274/274, 274/275,
274/276, 274/277, 274/278, 274/279, 274/280, 274/281d,
274/288d, 274/289, 274/290, 274/291, 274/292, 274/293,
274/294, 274/295, 274/297d, 274/298, 274/299, 274/300,
274/301, 274/302, 274/303, 274/309d, 274/310d, 274/311d,
274/312, 274/313, 274/314, 274/315d, 274/316d, 274/321d,
274/324,274/332d, 274/334d, 274/335d, 274/336, 274/337,
274/338, 274/339, 274/340, 274/341, 274/342, 274/343,
274/344,274/345,74/346,274/347,274/348,274/349,274/350,
274/351,274/352, 274/353, 274/355, 274/356d, 274/491,
274/493d, 274/497, 274/501d, 274/502, 274/503, 274/504,
274/510,274/519, 274/520, 274/521, 274/522, 274/523,
274/524, 274/525, 274/526, 274/527d, 274/528, 274/52,
274/530, 274/531, 274/532, 274/533d, 274/534, 274/535d,
274/536d, 274/537.
2. Merila in pogoji za izrabo območja in posegov v
prostor
Na celotnem območju SDZN se bo nadaljevala eksploatacija proda z novimi tehnološkimi zasnovami in tehnična
sanacija v smislu urejevanja brežin.
Tehnološki proces pridobivanja oziroma izkopa proda
Odkopavanje se prostorsko vrši iz SV dela območja
SDZN proti Z v 1. fazi, v nadaljevalni fazi pa v smeri proti J
in nato proti Z. Fazno se vrši tudi tehnološko odkopavanje,
in sicer:
– izkop zgornje (suhe) plasti proda nad nivojem talne
vode debeline ca. 3m (I. etaža E + 150/147);
– izkop proda pod nivojem talne vode (etaža E + 147 do
globine 137 m oziroma pod gladino talne vode do kontakta
z laporjem).
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Zagotovitev stabilnosti brežin
Zaradi zagotavljanja stabilnosti brežin se mora meja
odkopnega prostora – zgornjega roba brežine jezera odriniti
od meje pridobivalnega prostora – meje SDZN za varnostni
pas, ki znaša ca. 10 m.
Sanacija in rekultivacija gramoznice
Na celotnem območju SDZN bo potekala tehnična sanacija, ki zajema:
– Tehnična sanacija površin že eksploatiranih in saniranih “kaset” št. 1 in 2 (območje B) – polotok (območje
zapolnjenih kaset z EF pepelom): na katerih se trenutno zaključuje sanacija, se izvede v skladu z veljavnim Rudarskim
projektom.
Nastali polotok ima površino ca. 14 ha, povprečna
širina znaša 230 m in dolžina 600 m. Po končani tehnični
sanaciji terena oziroma brežin, se izvede rekultivacija terena. Na že formirane ravne površine ob jezeru nad brežinami
se nasipa material debeline ca. 1 m, za kasnejše potrebe
športa in rekreacije v smislu priprave terena za koriščenje
športa in rekreacije. Končne brežine (suhi del), ki so nad
gladino vode v jezeru, se prekrijejo s kvalitetno zemljino in
zatravijo.
– Tehnična sanacija ureditve brežin ostalega eksploatacijskega območja (jezera – območje C in D):
Brežine se izvede stopničasto z vmesno bermo. Generalni naklon brežine (od dna jezera do obstoječega terena)
znaša 20-300, nakloni posameznih delov brežin so možni tudi
strmejši. Natančna opredelitev naklonov brežin, vključno s
širino berme – etaže, bodo definirani glede na material v
Rudarskem projektu.
Vodni del brežine ni predviden za utrditev, medtem ko
se suhi del (nad povprečno gladino podtalnice) utrdi s slojem ilovice ali podobnega materiala, nanj se nasuje humusna
plast in zatravi.
Objekti in naprave
Na območju urejanja je za čas eksploatacije možna
postavitev objektov, naprav ali ostalih postrojenj, ki služijo
eksploataciji.
3. Pogoji za infrastrukturno urejanje območja
Prometno omrežje
Do polotoka (območja B) bo za promet služila obstoječa
dostopna cesta medtem, ko se v končni fazi ob celotni brežini
polotoka uredi vzdrževalna pot, ki se bo na SV priključila na
obstoječo dostopno pot. Pristopne in obratne poti se morajo
redno vzdrževati. Pri razširitvi novih površin gramoznice je
potrebno že obstoječe obratovalne poti znotraj območja
pridobivalnega prostora urediti (podaljšati) do posameznih
odkopnih polj, na katerih bo izvajano pridobivanje in jih pripraviti za varen kamionski prevoz. Na južnem delu območja
ob visokovodnem nasipu se predvidi daljinska vrbinska cesta
s kolesarsko stezo.
Vodovodno omrežje
Na območju urejanja ni izkazanih potreb po novi sanitarni in tehnološki vodi.
Kanalizacijsko omrežje
Na območju urejanja ni predvidena gradnja kanalizacijskega omrežja. Za osebje so predvidene obstoječe kemične
sanitarije.
Elektično omrežje
Na območju urejanja ni predvidena gradnja električnega
omrežja, ker obstaja lastni agregat na dizelski pogon.
Sistemi zvez
Na območju urejanja ni predvidena gradnja sistemov
zvez.
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Kolikor se namembnost rabe prostora za šport in rekreacijo definira tako, da bo potrebno območje opremiti z infrastrukturnimi objekti, so le-ti predmet posebnega postopka
izven območja urejanja gramoznice.
4. Ostali pogoji za urejanje območja
Varstvo naravnih vrednot
Na območju urejanja in v njegovi bližini v prostorskem
planu Občine Krško ni evidentiranih naravnih vrednot, prav
tako na obravnavanem območju ni zavarovanih rastlinskih
vrst in biotopov, katere bi bilo potrebno varovati s posebnimi
varstvenimi režimi.
Upoštevati se morajo naravovarstvene smernice, in
sicer:
– priprava terena za eksploatacijo gramoza (sekanje grmišč, odstranjevanje prsti) se mora izvesti jeseni ali pozimi;
– po končanem izkoriščanju se mora jezero urediti kot
sekundarni biotop;
– vse brežine gramoznice se morajo kot protihrupna in
protiprašna bariera zasaditi z avtohtono drevesno in grmovno
vegetacijo, s poudarkom na zasaditvi višjega rastlinstva proti
severu na severu;
– suhi, že saniran del gramoznice (območje A) ter območje kaset 1 in 2 (območje B) se kot tehnična sanacija
zasadi z avtohtono vegetacijo listavcev ter plodonosnimi
grmovnicami, kolikor se v obdobju dveh let po veljavnosti
tega odloka ne pojavi interes za šport in rekreacijo;
– končna ureditev prostora se bo reševala z drugim
prostorskim aktom – kot športno rekreacijska dejavnost, če
ne bo bodoča raba predstavljala enostavnih ali manj zahtevnih objektov za namen športa in rekreacije;
– varovalni nasipi se morajo projektirati tako, da z njimi
ne bo prizadeta migracija živalskih vrst.
Varstvo kulturne dediščine
Na območju urejanja in v njegovi bližini ni evidentirane
kulturne dediščine, ki bi jo bilo potrebno varovati s posebnimi
varstvenimi režimi.
Hrup
Območje znotraj SDZN spada po uredbi o hrupu v
naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in
66/96) v IV. stopnjo varstva pred hrupom, medtem ko spada
območje ob meji SDZN v III. stopnjo varstva pred hrupom.
Predvidena dejavnost ne sme prekoračiti maksimalno dovoljene ravni hrupa za omenjeni območji. V primeru suma
prekoračenih dovoljenih ravni hrupa se izvedejo meritve in
na podlagi le-teh predvidijo dodatni pasivni protihrupni ukrepi.
Raven hrupa mora ostati v mejah dovoljenega.
Vse brežine gramoznice se morajo kot protihrupna bariera zasaditi z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo, s
poudarkom na zasaditvi višjega rastlinstva proti severu.
Varstvo zraka
Eksploatacija in sanacija ne smeta prekoračiti dovoljenih vrednosti onesnaženosti zraka. Pri izvajanju izkopnih del
in predelavi proda ne sme biti povečane zaprašenosti okolice. Za preprečitev prekomernega širjenja prahu v okolico je
potrebno posušene kupe izkopnega materiala in transportne
poti redno vlažiti.
Vse brežine gramoznice se morajo kot protiprašna bariera zasaditi z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo, s
poudarkom na zasaditvi višjega rastlinstva proti severu.
Varstvo voda
Območje urejanja se nahaja izven območja varstvenih
pasov varovanja podtalnice Krškega polja, ki so varovani z
odlokom o varstvu podzemne pitne vode na območju varstvenih pasov črpališča vodovoda Krško (SDL, št. 12/85).
Pri eksploataciji in sanaciji ne smejo biti presežene dovoljene meje vpliva na hidrosfero oziroma vode.
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Odpadki
Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu z odlokom o ravnanju z odpadki v Občini Krško.
Povzročitelji so dolžni odlagati odpadke v tipizirane posode,
katere vrsto in število določijo izvajalci odvoza. Odlaganje odpadkov na območju gramoznice je strogo prepovedano.
Zaščita pred naravnimi in drugimi nesrečami
Vse ureditve morajo biti potresno varne (intenzitete
potresov do VIII. stopnje po MCS lestvici). Zaradi požarne
varnosti morajo biti vsi stroji opremljeni z gasilnimi aparati.
Poleg veljavnih predpisov za dela v gramoznici, se mora
upoštevati še posebne varnostne ukrepe – v skladu z zakonom o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99) mora biti gramoznica ograjena z varovalno ograjo, pristopi pa opremljeni z
opozorilnimi tablami o prepovedi vstopa nezaposlenim na
območje gramoznice in s tablami, na katerih bodo pojasnjeni opozorilni signali.

Uradni list Republike Slovenije
»Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora v Občini Krško, Upravni
enoti Krško in Krajevni skupnosti Dolenja vas.«.
5. člen
Črta se besedilo 13. člena in se nadomesti z novim
besedilom, ki se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta izvajajo
pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v Občini Krško.«.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-01-272/2001-O503
Krško, dne 4. marca 2004.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

5. Stroški
Glede na to, da gre pri predvidenih posegih v prostor za
posege, ki tičejo pridobivanje mineralnih surovin in sanacijo
območja po končanem pridobivanju, gredo vsi stroški izvedbe SDZN v breme nosilca rudarske pravice.
6. Tolerance
Dopustna so odstopanja od tehničnih rešitev določenih
s temi SDZN, če se v nadaljnjem podrobnejšem preučevanju
geoloških, hidroloških, geomorfoloških razmer in razmer za
potrebe rabe prostora za šport in rekreacijo ter drugih razmer,
poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega
vidika, prometno-tehničnega, ekonomskega in okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski
in okoljski pogoji.
7. Obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju zazidalnega načrta
Poleg določb tega odloka morata investitor in izvajalec
posega v prostor pri izvajanju posegov na območju SDZN;
– zagotoviti varen promet v času izvajanja eksploatacije
in sanacije;
– gramoznico ograditi z varovalno ograjo ali drugo varno ureditvijo za drugo rabo prostora;
– pristopi morajo biti opremljeni z opozorilnimi tablami o
prepovedi vstopa nezaposlenim na območje gramoznice in s
tablami, na katerih bodo pojasnjeni opozorilni signali;
– etapnost eksploatacije se mora vršiti v 2 fazah: prva
v smeri iz severovzhoda proti zahodu; druga pa iz severovzhoda proti jugu in v nadaljevanju proti zahodu;
– investitor mora naročiti, kolikor ne bo izražene potrebe
po drugačni rabi prostora, v roku dveh let po veljavnosti tega
odloka, kartiranje habitatov kot strokovno podlago;
– investitor je po končani eksploataciji in sanaciji dolžan
vzdrževati sanirano površino (košnja, sečnja, deratizacija
ipd.) in upoštevati določila zakona o rudarstvu (Uradni list
RS, št. 56/99);
– na območju, kjer se izvaja eksploatacija, se mora na
severni strani izvesti zasaditev kot protihrupna in protiprašna
bariera pred prvo vegetacijsko dobo;
– na ostalih območjih na severni strani, predvidenih za
eksploatacijo, se izvede zasaditev kot protihrupna in protiprašna bariera pred pričetkom eksploatacije.«.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
V celoti se črtajo 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. člen.
4. člen
Črta se besedilo 12. člena in se nadomesti z novim
besedilom, ki se glasi:

1313.

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Zdravstveni dom Krško

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00 – ZPDZC), 29. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US
RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US
RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00
in 51/02) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet
občine Krško, na 15. seji, dne 4. 3. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Zdravstveni dom Krško
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Krško (Uradni list RS, št. 9/93 in 46/03) se besedilo 3. člena
spremeni tako, da se glasi:
»Zdravstveni dom Krško opravlja naslednje dejavnosti:
1. Zdravstvo in socialno varstvo – 85
1.1. Zdravstvo – 85.1
1.1.1. Splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
– 85.121
– Osnovno zdravstvo odraslih
– Osnovno zdravstvo socialni zavodi
– Osnovno zdravstvo otrok do 6 leta
– Osnovno zdravstvo šolarji od 7 do 19 (25) leta
– Zdravstveno varstvo žena
– Mentalno higienski dispanzer
– Razvojna ambulanta
– PHE enota
– Dežurna služba
– MDPŠ
1.1.2. Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost – 85.122
– Posvetovalnica za diabetike
– Pulmološka ambulanta
– Psihiater
– Dermatovenerološka ambulanta
1.1.3. Zobozdravstvena dejavnost – 85.130
– Splošno zobozdravstvo

Uradni list Republike Slovenije
– Otroško in mladinsko zobozdravstvo
– Stomatoprotetika
– Ortodont
– Zobna preventiva
1.1.4. Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki – 85.141
– Nega na domu
– Patronaža
– Fizioterapija
– Klinični laboratorij
– Zobni laboratorij
– Reševalna postaja
– Zdravstvena vzgoja odrasli
– Zdravstvena vzgoja zobna
– Rtg diagnostika
– Klinični psiholog«.

Št.

Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

1314.

Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 3149/2 k.o. Kostanjevica in o prodaji
predmetne nepremičnine

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl, US RS, 39/96 – odl. US
RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US
RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02) in 16. člena
statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno
besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško na 15. seji
dne 4. 3. 2004 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 3149/2 k.o. Kostanjevica in o prodaji
predmetne nepremičnine
I
Ukine se javno dobro na parc. št. 3149/2 – funkc. obj. v
izmeri 300 m2, ki je vpisana v seznam javnega dobra št. S.XI.,
k.o. Kostanjevica, ker v naravi ne služi kot javno dobro.
II
Lastninska pravica na parc. št. 3149/2 – funkc. obj. v
izmeri 300 m2 se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist
Občine Krško.
III
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško na
parc. št. 3149/2 – funkc. obj. v izmeri 300 m2, se sklene prodajna pogodba.
IV
Prodaja nepremičnine se bo izvedla po postopku in na
način, ki ga določajo predpisi.
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V
Cena za predmetno nepremičnino je določena na
osnovi cenitve sodnega izvedenca in cenilca in znaša
196.537,50 SIT.
VI
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 465-55/2002-506
Krško, dne 4. marca 2004.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-01-2/2002-702
Krško, dne 4. marca 2004.
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MEŽICA
1315.

Program priprave in sprejemanja odloka
o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje,
Ravne; območij, ki obsegajo prostor med
mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica,
Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij
naselij, določenih z družbenim planom Občine
Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in
območje Stražišče – Breznica, za katera v tem
srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava
PIA

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (ZUreP-1)
(Uradni list RS, št. 110/02 in popr. 8/03) in 30. člena statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99, 73/00 in 16/03) je župan
sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
in sprejemanja odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje matičnih okolišev: Črna,
Mežica, Prevalje, Ravne; območij, ki obsegajo
prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna,
Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih
območij naselij, določenih z družbenim planom
Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–
1990 in območje Stražišče – Breznica, za katera
v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena
izdelava PIA
1. Naročnik sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih št. 3 za matični okoliš Mežica:
naročnik sprememb in dopolnitev odloka o PUP št. 3 je Občina Mežica.
2. Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev št. 3 za matični okoliš Mežica:
ZUreP-1 v prehodnih določbah ni podaljšal veljavnosti občinskih urbanističnih redov, sprejetih na podlagi zakona o
urbanističnem planiranju. Zato na območjih, ki so se urejala
z urbanističnim redom ni več zakonske podlage za izdajo
gradbenih dovoljenj, niti za postavitev enostavnih objektov,
zato namerava občina sprejeti ustrezne spremembe in dopolnitve PUP št. 3 za matični okoliš Mežice, ki bo pokril del
območja, ki se je do sedaj urejal z urbanističnim redom.
3. Zakonske podlage za izdelavo spremembe in dopolnitve PUP, zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list
RS, št. 110/02).
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4. Veljavni planski akti: odlok sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Mežica za
obdobje 1986–2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št.
73/01, datum 17. 9. 2001).
5. Veljavni PIA
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij,
ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna,
Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij,
določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem
za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava
PIA, št. 350-10/86 (24. 9. 1986, MUV št. 20/86).
Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih
okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo
prostor med mejo urbanističnih načrtov: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih
z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče-Breznica, za katera v
tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, št.
352-4/92-4) 17. 6. 1993, MUV št. 9/93.
Odloka o in dopolnitvah odloka o sprejemu Prostorskih
ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo
urbanističnih načrtov: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo
ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom
Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče-Breznica, za katera v tem srednjeročnem
obdobju ni predvidena izdelava PIA, MUV št. 19/96.
6. Okvirna vsebina spremembo in dopolnitev odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih št. 3 za matični okoliš Mežica:
spremembe in dopolnitve PUP št. 3 bodo izdelane v skladu
s prehodnimi določbami novega ZUreP-1, ki se glasijo, da
se lahko tudi po njegovi uveljavitvi sprejemajo spremembe
in dopolnitve prostorskih izvedbenih aktov po ZUN (v danem
primeru PUP do uveljavitve prostorskega reda občine) z vsebino, kot jo določa Navodilo o vsebini posebnih strokovnih
podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list
SRS, št. 14/85), ki se po določbah 190. člena ZUreP-1 uporablja še do izdaje izvršilnih predpisov po novem zakonu.
Sprememba in dopolnitev PUP bo vseboval:
1. Tekstualni del
1.1. Obrazložitev in dopolnitev meril in posegov v
prostor
1.2. Odlok o PUP – MUV št. 20/1986
1.3. Odlok o spremembah in dopolnitvah PUP – MUV
št. 9/1993
1.4. Odlok o dopolnitvi odloka MUV – št. 19/1996.
2. Grafični del
2.01. Pregledna situacija
M1: 25000
2.02. Prikaz iz kartografskega dela DDP Mežica
M1: 5000
Odlok o spremembi in dopolnitvi PUP št. 3
Na osnovi smernic za pripravo odloka bo izdelovalec
prostorskega izvedbenega akta pripravil osnutek odloka, ki
bo razgrnjen skupaj z osnutkom PUP.
7. Obveznosti organov, organizacij in skupnosti v postopku priprave in sprejemanja PUP
7.1. Občina Mežica
7.1.1. Izdelovalec PUP
– vodi postopek priprave in sprejemanja PUP v vseh
fazah,
– izdela program priprave in sprejemanja spremembe
in dopolnitve PUP,
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– organizira razgrnitev osnutka PUP skupaj z osnutkom
odloka,
– pripravi obrazložitve za župana in Občinski svet občine Mežica,
– pojasnjuje vsebino dokumenta v času javne razgrnitve
in javne obravnave županu in na občinskem svetu.
7.1.2. Župan
– obravnava program priprave in sprejemanja PUP in
sprejme sklep o pripravi PUP,
– obravnava osnutek PUP skupaj z osnutkom odloka in
odredi javno razgrnitev z javno razpravo (sklep o javni razgrnitvi z javno razpravo),
– obravnava osnutek PUP z osnutkom odloka po javni
razgrnitvi in javni razpravi, zavzame stališča do pripomb in
predlogov ter določi izdelavo predloga PUP,
– obravnava predlog PUP z osnutkom odloka in predloži
osnutek odloka o spremembi in dopolnitvi PUP občinskemu
svetu občine Mežica v obravnavo in sprejem.
7.1.3. Občinski svet občine
– obravnava osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah PUP,
– obravnava in sprejem osnutka in predloga odloka o
spremembah in dopolnitvah PUP,
– občina zagotovi objavo sklepa o javni razgrnitvi in objavo akta v uradnem glasilu.
8. Organi, organizacije in skupnosti (pridobivanje pogojev, soglasij in mnenj).
Na osnovi osnutka sprememb in dopolnitev PUP investitor pridobi pogoje k PUP s strani naslednjih organov in
organizacij:
razdelilnik:
1. Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Dravograd, Meža 10, Dravograd
2. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, Izpostava Slovenj Gradec, Meškova 21, Slovenj
Gradec
3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo, Krekova 17,
Maribor
4. Komunalno podjetje Log, Dobja vas 187, Ravne na
Koroškem
5. Direkcija RS za ceste, Območna enota Maribor, Pesnica pri Mariboru 33, 2211 Pesnica
6. Elektro Celje, PE Slovenj Gradec, Francetova 12,
Slovenj Gradec
7. Telekom Slovenije p.o. PE Maribor, Titova cesta 38,
Maribor
8. Zavod za gozdove Slovenije, Izpostava Slovenj Gradec, Vorančev Trg 1, Slovenj Gradec
9. Investitor projekta spremembe in dopolnitve PUP št.
3 za matični okoliš Mežica bo zagotovil:
– pogoje k spremembi in dopolnitvi PUP,
– poravnava stroškov soglasij k PUP
10. Stroški priprave in sprejemanja PUP
Vse stroške v zvezi z izdelavo sprememb in dopolnitev
PUP, pridobivanjem pogojev in soglasij prevzame občina.
11. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP
Sprememba in dopolnitev PUP bo pripravljena v naslednjih rokih:
– Izdelava strokovnih podlag 20 dni.
– Pridobivanje smernic in pogoji za izdelavo sprememb
in dopolnitev PUP od pristojnih organov se pridobijo v roku
30 dni po oddaji gradiva pristojnim organom.
– Osnutek sprememb in dopolnitev PUP bo pripravljen
v 20 dneh po pridobitvi vseh potrebnih pogojev.
– Župan bo s sklepom javno razgrnil spremembe in dopolnitve PUP in predal osnutek v prvo obravnavo občinskemu
svetu. Spremembe in dopolnitve PUP bodo javno razgrnjene
30 dni v avli občine.
– Izdelovalec bo pripravil strokovna stališča do pripomb
iz javne razgrnitve in iz javne obravnave v 5 dneh po zaključku javne razgrnitve.
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– Župan bo sprejel stališča do zbranih pripomb in zbranih predlogov in odločil o njihovi utemeljenosti v roku 5 dni
po prejemu.
– Izdelovalec bo na osnovi potrjenih stališč do pripomb
in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave pripravil usklajen predlog sprememb in dopolnitev PUP v roku 20 dni po
njihovem prejemu.
– Organi bodo izdali soglasja v roku 30 dni po prejemu
usklajenega sprememb in dopolnitev PUP.
– Izdelovalec bo predal usklajen predlog v roku 10 dni
po prejetju vseh soglasij.
– Župan bo predlog sprememb in dopolnitev predal v
2. obravnavo občinskemu svetu.
– Izdelovalec pripravi končni elaborat v roku 5 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
12. Program priprave se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-01-111/04
Mežica, dne 17. februarja 2004.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

MISLINJA
1316.

Št.

2
Po sprejemu programa se ta nemudoma pošlje pristojnim organom in nosilcem javnih pooblastil iz 27. člena
zakona o urejanju prostora, da v 15 dneh podajo pogoje in
usmeritve v zvezi s pripravo sprememb.
3
Po pridobitvi mnenj iz 2. točke, se predlog odloka razgrne v sejni sobi Občine Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja,
15 dni od objave o razgrnitvi.
4
Postopek se izvede po skrajšanem postopku, to je v
skladu v 34. členom zakona o urejanju prostora.
Št. 35005/0002/2000
Mislinja, dne 19. marec 2004.
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik, univ. dipl. ekon. l. r.

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 46503-0003/2003
Mislinja, dne 19. marca 2004.
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik, univ. dipl. ekon. l. r.

1317.

Sklep o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu središča »Lopan« po
skrajšanem postopku

V skladu s 23. in 34. členom zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02) in 20. členom statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00
in 60/02), je Občinski svet občine Mislinja na 13. seji dne
18. 3. 2004 sprejel
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1
Sprejme se program priprave sprememb in dopolnitev
odloka o zazidalnem načrtu središča »Lopan«.

V skladu z 20. členom statuta Občine Mislinja (Uradni
list RS, št. 8/00 - prečiščeno besedilo, 115/00 in 60/02), je
Občinski svet občine Mislinja na 13. seji, dne 18. marca
2004 sprejel

2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti status javnega dobra in postane lastnina Občine
Mislinja.

Stran

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu središča »Lopan« po
skrajšanem postopku

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča javno dobro za
parcelo št. 1325/14, k.o. Šentilj pod Turjakom v izmeri 861 m2.
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POSTOJNA
1318.

Odlok o proračunu Občine Postojna za leto
2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97,
31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na
9. seji dne 25. 3. 2004 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Postojna za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Postojna za leto 2004
določa višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja
na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
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A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
70 DAVČNI
PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago
in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofit. org.
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I-II)
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v tisoč SIT
2,057.161
1,404.428
1,014.642
183.331
206.455
268.020
159.850
6.961
139
350
100.720
314.355
138.855
175.500
70.358
70.358
2,191.325
553.087
119.705

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV
(IV-V)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII-IX)
X. SPREMEMBA STANJA NA RAČUNU
(I+IV+VII-II-V-VIII)
XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

21.934
372.275
7.258
31.915
782.588
31.777
340.930
150.052
259.829
683.820
683.820
171.830
171.830
–134.164
3.615
3.615
3.615
1.113
1.113
1.113
2.502

126.620
126.620
126.620
15.678
15.678
15.678
110.942
– 20.720
20.720

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena
na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita
na spletni strani Občine Postojna. Finančni načrti krajevnih
skupnosti se skladno z zakonom vključijo v proračun Občine
Postojna za leto 2004.
Krajevne skupnosti so dolžne uskladiti svoje finančne
načrte s tem proračunom v roku 30 dni po sprejetju proračuna.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov,
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF,
tudi naslednji prihodki: turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, izvirni del prihodkov
iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
komunalnega prispevka za urejanje stavbnih zemljišč in
komunalnih taks, taksa za obremenjevanje vode ter druge
ekološke takse.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med konti v okviru proračunske postavke in med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi
realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2005 60% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic
porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati
10% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena
ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini
31,915.000 SIT.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
900.000 SIT župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
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4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
V skladu s tretjim odstavkom 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku odpiše plačilo dolga v višini 200.000 SIT, če bi
bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
V letu 2004 se bo Občina Postojna zadolžila za izvedbo
investicij v višini do 126,620.000 SIT. Zadolžitev se lahko izvrši samo na podlagi predhodnega soglasja Ministrstva za
finance.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Postojna v letu
2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 40302-3/2004-1
Postojna, dne 25. marca 2004.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.

RAVNE NA KOROŠKEM
1319.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena
šola Ravne na Koroškem

Na podlagi zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 64/01),
uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol in
zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni
list RS, št. 16/98), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 51/02) ter statuta Občine Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 39/99, 61/01) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 12. redni seji dne 19. 2. 2004 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola
Ravne na Koroškem
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Ravne na Koroškem, s sedežem Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem (v nadaljnjem
besedilu: ustanovitelj) ustanavlja na področju glasbenega
šolstva Javni zavod Glasbena šola Ravne na Koroškem (v
nadaljevanju: zavod).
Vprašanja, ki s tem odlokom niso posebej urejena, se
urejajo z določbami zakona.
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II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Glasbena šola Ravne na
Koroškem.
Sedež zavoda: Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem.
3. člen
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja
za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
4. člen
Zavod je pravni naslednik Glasbene šole Ravne na
Koroškem, vpisane v sodni register pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, na registrskem vložku 1/300-00 z dne 17. 10. 1992,
in prevzame vse pravice in obveznosti zavoda.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja,
ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju v pravnem prometu kot jih določata
zakon in ta odlok.
6. člen
Šola ima in uporablja pečata okrogle oblike s premerom 35
mm in premerom 20 mm. Pečata vsebujeta ime šole in sedež
šole. V sredini pečatov je grb Republike Slovenije.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja določi ravnatelj.
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez
omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov
pomočnik. Pomočnik ravnatelja opravlja v času ravnateljeve
odsotnosti naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
Ravnatelj lahko za zastopanje in predstavljanje zavoda v
posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih
opravljajo.
10. člen
V Glasbeno šolo Ravne na Koroškem se vpisujejo učenci
iz občin: Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica, Črna na Koroškem in Dravograd.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA
11. člen
Dejavnost zavoda je:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje.
12. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne
da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične
opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in
boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi
prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
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Zavod lahko sklepa pogodbe v okviru dejavnosti, ki je
vpisana v sodni register.
13. člen
Zavod ima organizirano glasbeno izobraževanje v:
– matični Glasbeni šoli Ravne na Koroškem, z oddelki:
– oddelek Glasbene šole na Prevaljah,
– oddelek Glasbene šole v Mežici,
– oddelek Glasbene šole v Črni na Koroškem,
– oddelek Glasbene šole v Dravogradu.
IV. ORGANI ZAVODA
14. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo, način volitev in imenovanja se določi s pravili.
1. Svet zavoda
15. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje sedem članov in ga
sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed
delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov
posameznih naselij šolskega okoliša. Predstavnike zaposlenih
izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
V svetu morajo biti enakomerno zastopani vsi delavci.
Člani sveta izvolijo na konstitutivni seji izmed sebe predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda
je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan
s statusom njihovih otrok v zavodu.
16. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v zavodu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične
račune,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
in imenuje volilno komisijo,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
17. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet
zavoda s sklepom največ devetdeset in najmanj šestdeset dni
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pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje
petnajst dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev
in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se
mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija,
ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana
ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov
namestnik ne moreta biti kandidata za predstavnika delavcev
v svetu in morata imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
18. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima
najmanj deset odstotkov delavcev zavoda z aktivno volilno
pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo
volilni komisiji najkasneje enaindvajseti dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in
s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih
kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
19. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo na dan
volitev odsotni, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni
tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti
volje volivca, je neveljavna. Neveljavna je tudi glasovnica, če
je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je treba izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
20. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,
kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so
tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva
kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima
daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v
roku petih dni od dneva glasovanja na enak način kot razpis
volitev.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
21. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10%
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo
sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva se
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve,
ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v
tridesetih dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika
delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je
za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno
volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu. Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se
smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o volitvah
predstavnikov delavcev v svet zavoda.
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22. člen
V zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, se za volitve in odpoklic
predstavnikov delavcev v svet zavoda, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov,
uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v
upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
23. člen
Pedagoški vodja in poslovni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela
zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja
za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev,
spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in
odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– ugotavlja obstoj trajnega prenehanja potreb po delu
delavcev,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki,
govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic
in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno
službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
24. člen
Ravnatelja imenuje svet šole po postopku in pod pogoji,
določenimi z zakonom.
3. Drugi organi
25. člen
Glede nalog in pristojnosti drugih organov se uporabljajo
določbe zakona.
V. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
26. člen
Ravnatelji in drugi delavci šole morajo varovati listine in
podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri
opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za
poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se šteje:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
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VI. VIRI IN NAČINI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO
ZAVODA
27. člen
Pogoje za delo zavoda zagotavljata ustanovitelj in država.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s
katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
posest (upravljanje), ne more pa brez soglasja ustanovitelja s
pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA
28. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda.
VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
29. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ureja ta odlok, ter v drugih
zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi
svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme
svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja
druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne
smejo biti v neskladju s tem odlokom.

telj.

30. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravna-

Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov
zavoda se določi s pravili zavoda.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju Občine Ravne na Koroškem veljati odlok o ustanovitvi javnega
zavoda št. 064-14/90-1/3 z dne 11. 5. 1994 (MUV 7/92).
32. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za
katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi
razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku,
določenim z zakonom.
Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata
oziroma do konstituiranja novega sveta zavoda v skladu s tem
odlokom, če mu je mandat že potekel.
33. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poskrbeti za vpis sprememb
v sodni in davčni register.
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je
pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
organizacijo dela v treh mesecih po veljavnosti tega odloka.
34. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 022-2/04-50
Ravne na Koroškem, dne 19. februarja 2004.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.
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Odlok o spremembah odloka o določitvi
števila članov svetov ter števila volilnih enot
za volitve v svete krajevnih, četrtnih in vaških
skupnosti v Občini Ravne na Koroškem

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), 2. in 17. člena
statuta Občine Ravne (Uradni list RS, št. 39/99 in 61/01) je
Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 12. redni seji
dne 19. 2. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o določitvi števila članov
svetov ter števila volilnih enot za volitve v svete
krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti v Občini
Ravne na Koroškem
1. člen
V odloku o določitvi števila članov svetov ter števila
volilnih enot za volitve v svete krajevnih, četrtnih in vaških
skupnosti v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št.
78/02) se v 4. členu v četrti alinei doda: »PO 0021«. Doda
se nova alinea:
»– del naselja Preški Vrh PO 0195«.
2. člen
V 5. členu se v četrti alinei doda: »PO 0197«.
3. člen
V 6. členu se v štirinajsti alinei črta: »PO 0021« in »del
PO 00176 in PO 0177«. V petnajsti alinei 6. člena se doda:
»PO 0076, PO 0158, PO 0174 in PO 0196«.
4. člen
V 7. členu se v drugi alinei črta: »PO 0158, PO 0174«.
V četrti alinei 7. člena se doda: »PO 0193«.
5. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ravne na Koroškem, dne 19. februarja 2004.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

SLOVENJ GRADEC
1321.

Odlok o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona
Pameče«

Na podlagi 23. in 175. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03)
je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 17. redni
seji dne 9. 3. 2004 sprejel

ODLOK
o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona
Pameče«
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za območje
»Podjetniške cone Pameče (v nadaljevanju: LN), ki ga je iz-
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delal URBIS d.o.o. Maribor, pod št. 091 - LN/03 v februarju
2004. LN je skladen s prostorskimi sestavinami dolgoročnega
plana občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta
2000, dopolnjenega v letih od 1990 do leta 1998 (Uradni list
SRS, št. 17/87 in Uradni list RS, št. 21/90 ter 93/99, s pop.
23/20) ter srednjeročnega družbenega plana občine Slovenj
Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 za območje Mestne občine Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 93/99 in 23/00 – pop.).
2. člen
Lokacijski načrt iz prejšnjega člena obsega:
A) Tekstualni del
B) Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
C) Grafične priloge.
II. MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Ureditveno območje obsega naslednje parcele oziroma
dele parcel: 1331/5, 1331/19, 1283/1, 1282/1, 1318, 1331/31,
1331/18, 1331/30, 1331/17, 1331/32, 1331/17, 1320, 1321,
1330, 1326, 1322, 1324, 1328/2, 1328/1, 1331/1, 1331/39,
1331/16, 1331/18, 1331/24, 112, 1331/52, 1331/53, 1331/41,
1331/15, 1332, 35/2, 1333, 1331/34, 1331/33, vse k. o. Pameče.
Ureditveno območje meri pribl. 7,5 ha.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
4. člen
Celotno območje je skladno z zasnovo namenske
rabe prostora v Urbanistični zasnovi naselij Pameče-Troblje
namenjeno proizvodno industrijski dejavnosti in obsega območje rezervata za širitev Centralne čistilne naprave Slovenj
Gradec, območje podjetniške cone ter obstoječim območjem
Surovine.
V območju lokacijskega načrta je rezervat za širitev
čistilne naprave, južno od upravne stavbe. Rezervat je v
velikosti modulov prezračevalnega bazena ter naknadnega
usedalnika. Območje rezervata je v času, ko ni potrebe po
širitvi ČN možno uporabljati kot parkirišče za tovorna vozila.
V območjih industrije so dopustni naslednji posegi za
naslednje namene in dejavnosti:
– proizvodnja, pri čemer stavbišča grajenih objektov
presegajo 1000 m2 bruto površine,
– energetika,
– trgovina in storitve, ki so v funkciji osnovne proizvodne
dejavnosti,
– gostinstvo, kot spremljajoča dejavnost osnovni namembnosti prostora.
Pri čemer je razmerje mešanja dejavnosti v ureditveni
enoti 80% proizvodna, industrija, 20% dopustne spremljajoče
dejavnosti,
Na območje obdelave ni možna umestitev sežigalnice,
kompostarne in sortirnice odpadkov.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE
5. člen
Na območju LN so predvideni naslednji posegi:
1. Ohranitev obstoječih objektov Surovine z možnostjo
izvedbe:
– rekonstrukcije objektov,
– gradnje manjših prizidkov, ki pomenijo funkcionalno
dopolnitev obstoječih objektov,
– gradnja nadomestnih objektov pod pogoji gradnje
novih objektov v podjetniški coni,
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– gradnja novega objekta, lociranega vzdolž interne dostopne ceste v gabaritih, ki so prikazani v grafičnih prilogah.
2. Rušitev obstoječih objektov in naprav:
– rušitev stanovanjskega in pomožnih objektov na zemljišču parc. št. *35/2, 1333 in 1332 k.o. Pameče,
– rušitev pomožnega lesenega objekta na parc. št.
1331/19 k. o. Pameče,
– rušitev objektov na parceli številka *112, in 1331/24.
3. Gradnja novih objektov ter pripadajoče prometne,
komunalne in energetske infrastrukture. Pri prometni infrastrukturi so predvidene naslednje ureditve:
– gradnja križišča s pasom za leve zavijalce na glavni
cesti,
– gradnja interne ceste s hodnikom za pešce in javnimi
parkirišči,
– gradnja sekundarnih internih cest,
– ureditev internih parkirnih in manipulacijskih površin.
4. Ureditev zelenih površin.
6. člen
Urbanistični pogoji za posege na obstoječih objektih
Na območju, ki ga ureja predmetni lokacijski načrt, so
dovoljeni naslednji posegi:
– spreminjanje namembnosti, kot dopolnitev pretežne
namembnosti, pod pogojem, da nova namembnost ne presega z zakonom določenih dopustnih ravni vplivov na okolje
in da funkcionalno zemljišče ustreza normativnim pogojem za
posamezne dejavnosti,
– rekonstrukcija objektov in naprav brez večjih kapacitetnih, gabaritnih, oblikovnih in namenskih sprememb,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez,
– postavitev vseh vrst enostavnih objektov, kot jih opredeljuje oziroma klasificira zakon o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 110/02) in pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih
in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z
objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03),
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, pešpoti,
– gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in zagotavlja večjo varnost ljudi in objektov,
– nadzidave in dozidave objektov in naprav s ciljem
funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti obstoječih
objektov, pri čemer mora biti maksimalna etažnost prilagojena
etažnosti okoliških objektov,
– odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve stavb
zaradi očiščenja stavbnega fonda nefunkcionalnih oziroma
neestetskih sestavin s ciljem ekološke sanacije,
– tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– rušenje objektov in naprav in druga dela v zvezi s pripravo stavbnega zemljišča,
– novogradnje v primeru rušitev obstoječih objektov, pri
čemer so pogoji za novogradnje enaki kot pri nadzidavah in
dozidavah.
7. člen
Urbanistični pogoji za predvidene objekte
Postavitev in oblika objektov je določena v okviru gradbene parcele (posamezni objekti so locirani znotraj gradbenih
parcel informativno).
Pri vseh objektih je potrebno upoštevati regulacijske
elemente ter smeri dovozov na parcele, ki so razvidne iz
grafične priloge »Situacija prometne ureditve in Funkcionalno
oblikovalski pogoji«.
Pomen regulacijskih elementov:
– gradbena meja je linija, ki je novo zgrajeni objekti ne
smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost, je priporočen skrajni rob posegov, označen v
grafičnih prilogah, ki se v primeru združevanja parcel opusti,
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– gradbena linija je linija, na katero se morajo novo grajeni objekti nasloniti vsaj z eno stranico in je ne smejo presegati,
višja nadstropja več etažnih objektov s svojo maso ne smejo
segati čez gradbeno linijo,
– regulacijski element stikanja objektov v primeru fazne
gradnje, ki je prikazan v grafičnih prilogah: karta »Funkcionalno oblikovalski pogoji« (dvojni krog z dvema trikotnikoma) in
se nanaša na objekte, ki so locirani vzdolž interne dostopne
ceste,
– nove prometne površine so površine namenjene prometu in so v javni rabi.
Poleg vsega naštetega je potrebno še upoštevati:
– zazidava predvidenih objektov ob interni cesti s poudarjeno vzdolžno osjo, vzporedno z glavno in interno cesto,
– odmik grajenih objektov 15 m od meje vodnega zemljišča,
– gradbena linija: 20 m od roba vozišča rekonstruirane
Glavne ceste,
– index izrabe zemljišča najmanj 0,5 in največ 0,8,
– ohranitev obodne prometne infrastrukture in zgrajene
komunalne in energetske infrastrukture,
– potek interne ceste od uvoza na severnem delu do izvoza na jugozahodnem delu ureditvenega območja,
– ureditev javnih parkirišč za osebna vozila.
8. člen
Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objektov
– dovoljena je klasična ali montažna gradnja,
– generalna razmestitev objektov: paviljonska (posamezni objekti, proste stranice, daljše stranice spremljajo
glavno prometnico), pogoj velja za objekte, ki se gradijo ob
prometnici,
– objekti, ki se gradijo vzdolž interne dostopne ceste morajo biti izvedeni tako, da na južni stranici severnega dela objekta oziroma severni stranici južnega dela objekta ni odprtin
(slepa fasada), zaradi obveznega stikanja omenjenih objektov
v primeru fazne gradnje in delitve gradbenih parcel,
– upoštevanje odmika gradbene linije od drugih objektov
in prometnic,
– dovoljena je členitev fasade do maksimalne gradbene
linije,
– višinski gabariti so določeni z etažnostjo objektov ob
interni cesti, ki je P + 2,
– objekti ob interni cesti morajo biti zaradi izpostavljene
lokacije ob glavni cesti skrbno, sodobno in izvirno oblikovani,
– dozidave in nadzidave objektov se morajo proporcijsko
skladati s celotno stavbno maso, oblikovanjem in uporabljenimi gradbenimi materiali osnovnega objekta, dodani del stavbe
mora z osnovo oblikovati celovito prostorsko kompozicijo,
– pridobiti geotehnične pogoje gradnje za vse predvidene
objekte,
– ne glede na vrsto prenove veljajo za vse oblike posegov enaki pogoji kot za oblikovanje novogradenj ob upoštevanju pogojev pristojnih služb ter vrsto prenove,
– v primeru, da se ob gradnji novega objekta del obstoječega poruši, je treba ohranjeni in novi del objekta povezati v
celovito oblikovano stavbno maso z usklajeno proporcijsko zasnovo in kompozicijsko skladnostjo fasad, tlorisov in strešin.
Pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje pomožnih objektov:
– pomožni objekti opredeljujejo naslednje namene:
– izboljšava komunalnega, funkcionalnega, energetskega in prometnega standarda posameznega objekta,
– pomožne objekte ni dopustno uporabljati in opremljati
za stanovanjske namene,
– postavljanje pomožnih objektov ne sme biti v nasprotju z določili tega odloka ali rešitvami v prostorskih sestavinah
planskih aktov in drugih splošnih aktov mestne občine in z
njimi ne smejo biti prizadete pravice in zakoniti interesi drugih
oseb.
Pogoji za ulično opremo in turistične oznake:
– ulična oprema in turistične oznake morajo biti postavljene tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih oseb, zastirajo
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značilnih pogledov ter ne ovirajo dostopa za interventna vozila
in vdrževalce infrastrukturnih objektov in naprav.
Pogoji za postavljanje nadstrešnic, reklam, izvesnih
tabel:
– napisi in reklame ne smejo biti postavljeni nad slemenom hiš,
– napisi, nadstrešnice in izvesne table morajo biti najmanj 2,5 m nad pločnikom,
– utripajoče svetlobne reklame so dopustne pod višino
kapi.
Pogoji za postavljanje ograj:
– oblikovanje ograj ob javnih površinah mora odražati
mesto tvorne oblikovne elemente okolice v obliki kovinskih
ograj ali kombiniranih sistemov polnih ograj (živih mej), največ do višine 2 m,
– izvedba ograj ne sme preprečevati izvedbe prometnic s
predpisanim uličnim profilom, oziroma mora biti njihova višina
usklajena s prometnovarnostnimi predpisi glede zahtevanih
preglednih kotov vožnje.

LN,

9. člen
Pogoji krajinskega oblikovanja
Za zunanjo ureditev veljajo naslednji pogoji:
– izvedba skladno z namembnostjo območja,
– gradbene parcele so določene v grafičnih prilogah

– ureditev gradbenih parcel kot dovozne, parkirne in
manipulacijske površine ter zelenice,
– izvedba utrjenih površin znotraj gradbenih parcel v
asfaltu ali betonskih tlakovcih,
– obveznost ureditve parkirnih mest za zaposlene in obiskovalce v sklopu gradbenih parcel posameznih objektov,
– uporaba javnih parkirnih mest za potrebe širšega območja,
– ograjevanje gradbenih parcel: ograja mora biti izvedena tako, da omogoča transparentnost in da ni višja od 2 m.
Za ureditev zelenih površin veljajo naslednji pogoji:
– skrbno načrtovanje zelenih površin (upoštevanje higienske in oblikovalske funkcije, izbor drevesnih in grmovnih
vrst, ki so odporne na klimatske in specifične rastiščne razmere),
– obveznost zasaditve drevoredov z visoko raslimi rastlinami ob obeh glavnih prometnicah (cesta Dravograd–Slovenj
Gradec in notranja dostopna cesta),
– obveznost zasaditve drevja na večjih parkirnih površinah,
– za zasaditev zelenih površin naj se uporablja avtohtone
travne, zeliščne, grmovne in drevesne vrste, vzdrževanje pa
se predvidi tako, da je ugodno za ohranitev biodiverzitete,
– gradnja objektov in naprav se načrtuje tako, da niso
pasti ali ovire za živali. Razsvetljava zunanjih steklenih površin
v zgradbah se načrtuje tako, da jih je mogoče v nočnem času
senčiti in tako, da se lahko svetila, ki iz varnostnih razlogov
niso nujno potrebna, v drugem delu noči izklopijo, oziroma
tako, da so opremljena s tipali,
– ureditev javne razsvetljave se načrtuje tako, da se uporabijo svetila s konstrukcijo, ki omogoča osvetljevanje talnih
površin, ne pa tudi širše okolice in neba.
10. člen
Tolerance
LN določa okvirne namembnosti objektov, tlorisne in
višinske gabarite. V grafičnih prilogah so določeni okvirni tlorisni gabariti, ki upoštevajo odmike od prometnic in med objekti
oziroma gradbene linije.
Kot tolerance so dovoljene:
– spremembe dimenzij tlorisnih in višinskih gabaritov
objektov v skladu s tehnološkimi potrebami posameznih investitorjev in ob upoštevanju ostalih pogojev LN,
– za vsako namembnost, kjer se pričakuje poslabšanje
delovnih in bivalnih pogojev ter prekomerno onesnaževanje
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okolja, je potrebno predhodno izdelati oceno vplivov na okolje,
na podlagi katere bo možno presojati o ustreznosti posega v
prostor,
– preureditev internih parkirnih površin skladno s potrebami investitorjev in ob upoštevanju ostalih pogojev LN,
– na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije
so dopustne tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju (tudi na omrežju internih cest v območju LN),
če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, bolj ekonomična investicijska vlaganja in kolikor te spremembe oziroma
prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta LN,
– dovoljena je delitev gradbenih parcel na manjše enote
kot je prikazano v grafičnih prilogah (delitev gradbenih parcel
na parcele a, b, c, d ali kombinacije le-teh),
– dovoljeno je združevanje gradbenih parcel v primeru,
da se izkaže potreba po večji kvadraturi le-teh, v tem primeru
se dostopna cesta, ki je locirana pravokotno na interno dostopno cesto opusti,
– LN se lahko izvaja v več fazah, ki so med seboj časovno neodvisne. Posamezna faza se mora izvesti z vsemi
elementi zunanje ureditve.
Znotraj gradbenih mej so objekti, ki se ne držijo gradbene
linije (to so vsi objekti, ki niso locirani vzdolž interne dostopne
ceste) lahko poljubno locirani in orientirani. Objekte prikazane
v grafičnih prilogah s črtkano črto je možno rotirati. V primeru
rotiranja ali spreminjanja oblike objektov, ki so v grafiki označeni s črtkano črto, je dovoljeno gradnja do razmerja grajeno:
praznim površinam (40 : 60) in index izrabe ne sme presegati
0,8.
Prikazani gabariti objektov niso obvezujoči, so le nakazana možnost pozidave. Interne dostopne ceste in manipulativne
površine se uredijo skladno s tehnološkimi potrebami predvidenega programa.
Predvidene parcele je možno spremeniti tako, da ohranijo dostop na parcelo.
Spremembe, dovoljene s tolerancami, ne smejo ovirati
realizacije LN in morajo biti v skladu s predpisi, zakoni, navodili
in pravilniki, ki se nanašajo na posege v prostor in na varovanje okolja. Tolerance se lahko izvajajo le na podlagi predhodne
prostorske preveritve.
V. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN
ENERGETSKEGA UREJANJA
11. člen
Za področje upravljanja z vodami je potrebno upoštevati
naslednje pogoje:
– varovati je potrebno pas 15 m od meje vodnega zemljišča. V tem pasu ne sme biti grajenih objektov. Dovoljenja
je izgradnja infrastrukture, interventnih poti, manipulativnih
ploščadi ipd.
– sanitarno kanalizacijo je potrebno navezati na kanalizacijski zbiralnik in na čistilno napravo
– padavinske vode s parkirišč in manipulacijskih površin
je potrebno voditi preko peskolova in lovilcev olj, padavinske
vode s strešin pa preko peskolovov v reko Mislinjo
– v primeru pojava odpadnih tehnoloških vod iz objektov
zaradi dejavnosti v objektih, je le-te potrebno očistiti pred priključitvijo na kanalizacijsko omrežje do take stopnje, da je dovoljen izpust v omrežje oziroma na čistilno napravo.
12. člen
Za prometno omrežje in ostale utrjene površine veljajo
naslednji pogoji:
– napajanje območja je iz glavne ceste 1. reda – G I-4,
odsek 1258 Dravograd–Slovenj Gradec na severni strani območja in povezava interne ceste na obstoječo interno dovozno
cesto, ki se priključuje na glavno cesto,
– tehnični elementi interne dostopne ceste: širina min.
6 m, zavijalni radij uvoza ima polmer R = 10 m in širino »ustja«
7 m;
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– za napajanje obravnavanega območja je potrebno na
glavni cesti urediti križišče z ločenimi pasovi za leve zavijalce.
Projekt izvedbe levo zavijalnih pasov na glavni cesti je potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja dostaviti v soglasje
Direkciji RS za ceste,
– v končni fazi ureditve celotnega območja je potrebno
tudi na križišču v južni strani območja prav tako urediti ločen
pas za leve zavijalce, pod enakimi pogoji, kot so navedeni za
severni priključek. Projekt izvedbe levo zavijalnih pasov na
glavni cesti je potrebno dostaviti v soglasje Direkciji RS za
ceste,
– izvedba interne ceste, hodnikov za pešce, parkirišč in
manipulacijskih površin v asfaltu,
– ureditev javnih parkirišč za osebna vozila na zahodni
strani interne ceste,
– varovana površina za mirujoči promet, ki je določena v
grafičnem prikazu vzdolž nove dostopne ceste, je površina, ki
se varuje za ureditev skupnih javnih parkirišč, na njen niso dovoljeni posegi, ki bi onemogočili kasnejšo ureditev parkirišč,
– parkirišča, ki morajo biti zagotovljena na gradbenih parcelah, morajo biti locirana za ali ob objektu, kakor dopuščajo
prostorske razmere. Večja parkirišča je treba členiti z ločilnimi
zasaditvami,
– kolesarski promet se odvija po novi dostopni cesti,
– ureditev manipulacijskih površin in dodatnih parkirišč
za obiskovalce in zaposlene znotraj gradbenih parcel predvidenih objektov in ureditev dodatnih parkirišč za obiskovalce
znotraj gradbenih parcel predvidenih objektov,
– na celotni trasi novih dostopnih cest je potrebno predvideti ustrezno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo
skladno z veljavnimi predpisi, zakoni in pravilniki,
– pred izgradnjo cestnega omrežja je potrebno izdelati
projekt za izvedbo, pred ureditvijo gradbenih parcel posameznih objektov pa projekte zunanje ureditve,
– pri rekonstrukcijah in preplastitvah je potrebno nivo
cestišča in pločnikov za pešce uskladiti z višinami vhodov v
objekte, tako da se pri tem dostopnost ne poslabša.
13. člen
Vodovodno omrežje
Zgraditi je potrebno:
– priključke na predvideno vodovodno omrežje DUKTIL
100 do čistilne naprave
– za vsak objekt se predvidi ločen odvzem pitne vode.
Merski jaški morajo biti dostopni upravljavcu vodovoda;
– za zagotovitev požarne zaščito je potrebno predvideti
ustrezno število hidrantov.
14. člen
Kanalizacijsko omrežje
Zgraditi je potrebno:
– ločen sistem kanalizacije
– sanitarna kanalizacija se naveže na kanalizacijski zbiralnik in na čistilno napravo
– padavinske vode s parkirišč in manupulacijskih površin
je potrebno voditi preko peskolovov in lovilcev olj, padavinske
vode s strešin pa preko peskolovov v padavinsko kanalizacijo
in reko Mislinjo.
15. člen
Električno omrežje
Zgraditi je potrebno:
– povečati napajalno moč iz obstoječe TP Surovine
– zgraditi ustrezne nizkonapetostne razvode do posameznih uporabnikov
– zgraditi javno razsvetljavo ob dostopni cesti v coni
– Detajlni pogoji se opredelijo v projektni dokumentaciji,
ko bodo znani vsi uporabniki prostora in potrebe po električni
energiji.
16. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Zgraditi je potrebno:
– novo TK podzemno omrežje z navezavo na obstoječe
TK omrežje, ki poteka na vzhodni strani glavne ceste
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– za izgradnjo TK omrežja je potrebno izdelati ustrezno
tehnično dokumentacijo v skladu s pogoji upravljavca.
17. člen
Plinovodno omrežje
Za plinovodno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– priključitev na plinovodno omrežje je obvezno
– zgraditi je potrebno nov plinovod z navezavo na obstoječe plinovodno omrežje
– ogrevanje se izvede individualno za vsak objekt posebej, energent je zemeljski plin.
VI. UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
18. člen
Ukrepi za varovanje okolja bodo določeni v projektni dokumentaciji v postopku pridobivanja dovoljenj za gradnjo na
podlagi ocen vplivov na okolje (v primeru, da je pričakovano
prekomerno onesnaževanje okolja) oziroma celovitih poročil
vplivov na okolje, ki so obvezna po »Uredbi o vrstah posegov v
okolje, za katera je obvezna presoja vplivov na okolje« (Uradni
list RS, št. 66/96 in 12/00) v kolikor bodo potrebna. Ocene
oziroma poročila o vplivih na okolje mora izdelati pooblaščena
strokovna organizacija.
Hrup
– Območje LN sodi v IV. stopnjo varstva pred hrupom,
za katero so dovoljene mejne dnevne in nočne ravni hrupa
70 dBA.
– kolikor bi iz ocene pričakovanih obremenitev s hrupom
izhajalo, da hrup presega zakonsko dovoljeni ravni, je potrebno upoštevati vse predvidene ukrepe za zmanjšanje hrupa,
– v projektni dokumentaciji naj se predvidijo takšne rešitve, da hrup ne bo presegal zakonsko dopustnih vrednosti; pri
načrtovanju naj se upoštevajo okoljevarstveni ukrepi iz ocen
vplivov na okolje in iz celovitega poročila o vplivih na okolje.
Zrak
– Kot energetski vir je predviden zemeljski plin.
– Načrtovane dejavnosti v podjetniški coni predvidoma
ne bodo povzročale emisij v zrak.
Vode
– Upoštevati je potrebno vse navedene pogoje za odvajanje sanitarnih, meteornih in morebitnih tehnoloških odpadnih
vod v 10. členu odloka.
Odpadki
Zbiranje in odvoz odpadkov se uredi v skladu z veljavnimi
občinskimi akti. Upoštevati je potrebno pravilnik o ravnanju z
odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03), pravilnikom o ravnanju z odpadnimi olji (Uradni list RS, št. 85/98)
in pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
(Uradni list RS, št. 104/00).
Pri skladiščenju motornega olja je potrebno upoštevati
pravilnik o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi
(Uradni list SRS, št. 3/79).
Uvede naj se ločeno zbiranje odpadkov in s tem tudi
ločeno zbiranje sekundarnih surovin.
V primeru, da bodo pri proizvodnji zaradi tehnologije
nastajali posebni (nevarni) odpadki, se morajo le-ti skladno s
predpisi odvažati na za to določeno deponijo (v okviru občine
ali regije), ali oddati pooblaščenim odjemalcem.
Pri ravnanju z gradbenimi odpadki je potrebno upoštevati
pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
(Uradni list RS, št. 3/03).
Pri ali v objektih je potrebno predvideti zbirno mesto za
odpadke in postavitev kesonov za ločeno zbiranje odpadkov
(ekološki otok).
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Požarna varnost
Požarno varstvo je potrebno zagotoviti v skladu z zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 8/01).
Pri projektiranju in izgradnji posameznih objektov je
potrebno upoštevati:
Pravilnik o požarnovarnostnih pogojih, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi prostorskega izvedbenega akta, pri
projektiranju, gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju objektov
(Uradni list SRS, št. 20/71, 23/71), SIST DIN 14090 – površine za gasilce na zemljišču.
Po pravilniku o tehničnih normativih za zunanje in notranje hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ,
št. 30/91, RS, št. 52/00) je potrebno zagotoviti v vodovodnem
omrežju zadostne količine vode za gašenje.
Dovozne poti morajo biti izvedene tako, da omogočajo
obremenitev 100 kN.
VII. ETAPNOST IZVAJANJA
19. člen
Za etapno izvajanje LN veljajo naslednji pogoji:
– predvidena etapnost izvajanja LN iz smeri severa proti
jugu, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi investitorjev, ni obvezna, LN se lahko izvede kot celota. Obstoječi stanovanjski objekt ob glavni cesti na zemljišču parc. št. *35/2,
1333 in 1332 k.o. Pameče je možno porušiti šele takrat, ko je
dana možnost za odkup ali preselitev v nov objekt,
– posamezna etapa LN mora biti izvedena v celoti z
vsemi elementi zunanje ureditve in tako, da ne bo poslabšala
ekološkega stanja. Komunalne, energetske, prometne in vodnogospodarske ureditve, ki lahko vplivajo na varovanje okolja,
morajo biti dokončno urejene s posamezno etapo gradnje,
– do pričetka izvajanja posamezne etape mora ostati
namembnost površin nespremenjena tako, da se lahko
izvajajo posegi, ki omogočajo normalno rabo zemljišč in
objektov ter načrtovano realizacijo predvidenih posegov v
skladu z LN.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
20. člen
Investitorji posameznih objektov so dolžni sočasno z
izgradnjo objektov zaključiti zunanjo ureditev objekta.
Pri izdelavi izvedbene dokumentacije morajo biti upoštevane vse zahteve mnenjedajalcev.
IX. KONČNE DOLOČBE
21. člen
LN iz 1. člena odloka je stalno na vpogled na Mestni
občini Slovenj Gradec, oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja.

Uradni list Republike Slovenije
1322.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena statuta Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 17. redni seji dne
9. marca 2004 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga odloka o lokacijskem
načrtu za industrijsko cono »Pameče – Troblje
enota Pi1B«
1. člen
Javno se razgrne predlog odloka o lokacijskem načrtu
za industrijsko cono »Pameče – Troblje enota Pi1B«, ki ga
je izdelal STUDIO VARIA d.o.o., Ravne na Koroškem, Prežihova 24, pod projektno številko: V-027/2003.
2. člen
Predlog odloka bo razgrnjen v avli Mestne občine
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, p. 2380 Slovenj Gradec v
delovnem času občinske uprave in v prostorih gasilskega
doma v Pamečah.
3. člen
Javna razgrnitev bo trajala od vključno 15. 3. 2004 do
vključno 30. 4. 2004.
4. člen
V času javne razgrnitve lahko k navedenemu prostorskemu aktu podajo pripombe in predloge pravne in fizične
osebe. Pripombe in predloge posredujejo pisno ali jih vpišejo
v knjigo pripomb. Rok za oddajo pripomb poteče z zadnjim
dnem razgrnitve.
5. člen
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala
javno obravnavo, ki bo organizirana 24. 3. 2004 ob 15. uri v
sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380
Slovenj Gradec. O kraju in datumu javne razgrnitve in javne
obravnave bo občinska uprava obvestila občane na krajevno
običajen način.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-03-08/2003
Slovenj Gradec, dne 9. marca 2004.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

22. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-4/02
Slovenj Gradec, dne 9. marca 2004.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o
lokacijskem načrtu za industrijsko cono
»Pameče – Troblje enota Pi1B«

1323.

Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka
o spremembah in dopolnitvah odloka o
spremembi zazidalnega načrta Planote Legen

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena statuta Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 17. redni seji dne
9. marca 2004 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o javni razgrnitvi predloga odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o
spremembi zazidalnega načrta Planote Legen
1. člen
Javno se razgrne predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembi zazidalnega načrta Planota
Legen, ki ga je izdelalo podjetje Studio XX iz Podgorja, Podgorje 76, pod projektno številko: 01/04.
2. člen
Predlog odloka bo razgrnjen v avli Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, p. 2380 Slovenj Gradec v delovnem času občinske uprave.
3. člen
Javna razgrnitev bo trajala od vključno 15. 3. 2004 do
vključno 30. 3. 2004.
4. člen
V času javne razgrnitve lahko k navedenemu prostorskemu aktu podajo pripombe in predloge pravne in fizične
osebe. Pripombe in predloge posredujejo pisno ali jih vpišejo
v knjigo pripomb. Rok za oddajo pripomb poteče z zadnjim
dnem razgrnitve.
5. člen
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala
javno obravnavo, ki bo organizirana 24. 3. 2004 ob 14. uri v
sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380
Slovenj Gradec. O kraju in datumu javne razgrnitve in javne
obravnave bo občinska uprava obvestila občane na krajevno
običajen način.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-01-63/2004
Slovenj Gradec, dne 9. marca 2004.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

ŠMARTNO PRI LITIJI
1324.

Odlok o denarni pomoči za novorojence v
Občini Šmartno pri Litiji

Na podlagi 21. in 29. 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 51/02) in statuta Občine Šmartno pri Litiji
(Uradni list RS, št. 33/03 in 106/03) je Občinski svet občine
Šmartno pri Litiji na 11. redni seji dne 26. 2. 2004 sprejel

ODLOK
o denarni pomoči za novorojence v Občini
Šmartno pri Litiji
1. člen
Ta odlok ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči
za novorojence (v nadaljevanju: denarna pomoč) na območju
Občine Šmartno pri Litiji; določa upravičence, višino denarne
pomoči, pogoje, postopek in način dodelitve pomoči.
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2. člen
Denarna pomoč je enkratna socialna denarna pomoč
novorojenemu otroku, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega
proračuna, s katero se staršem novorojenega otroka zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z
rojstvom otroka.
3. člen
Pravico do denarne pomoči ima novorojenec pod pogojem:
– da je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Šmartno pri Litiji in
– da je vsaj eden od staršev novorojenca državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Šmartno pri
Litiji najmanj že eno leto pred rojstvom novorojenca.
4. člen
Pravico do denarne pomoči se uveljavlja na podlagi pisne
vloge na predpisanem obrazcu (priloga 1) pri pristojnem organu
občinske uprave, in sicer najkasneje v roku šestih mesecev od
otrokovega rojstva. Po preteku tega roka se vloga zavrže kot
prepozna.
Vlogo za dodelitev denarne pomoči lahko vloži eden od
staršev, na podlagi njunega medsebojnega dogovora: mati novorojenca ali pa oče novorojenca, če je le-to razvidno iz izpiska
iz rojstne matične knjige, oziroma tisti od staršev pri katerem
ima otrok stalno prebivališče in izpolnjuje pogoje iz 3. člena
tega odloka.
5. člen
V vlogi iz prejšnjega člena je potrebno priložiti:
– izpisek iz rojstne matične knjige za novorojenca,
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in starša
novorojenca, ki uveljavlja pravico,
– potrdilo o državljanstvu starša novorojenca, ki uveljavlja
pravico,
– številko vlagateljevega osebnega računa.
6. člen
O dodelitvi denarne pomoči se odloči z upravno odločbo.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba pri županu
občine, ki mora biti vložena v pisni obliki.
Denarno pomoč se vlagatelju izplača v roku 30 dni na
osebni račun vlagatelja po pravnomočnosti odločbe.
7. člen
Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja patronažne službe ali centra za socialno delo določi, da se namesto
denarne pomoči dodeli pomoč novorojencu v materialni obliki,
če tako zahtevajo koristi otroka.
8. člen
Denarna pomoč po tem odloku ni prenosljiva na drugo
pravno ali fizično osebo, niti je ni mogoče nameniti v humanitarne ali druge namene.
9. člen
Višina denarne pomoči v Občini Šmartno pri Litiji se oblikuje skladno z višino državne denarne pomoči po zakonu o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki se letno objavlja
v Uradnem listu RS.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati pravilnik o
denarni pomoči za novorojence (Uradni list RS, št. 101/99).
11. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 552-07/2004
Šmartno pri Litiji, dne 26. februarja 2004.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

Stran

3550 /
1325.

Št.

30 / 29. 3 . 2004

v tisoč tolarjev

Sklep o določitvi komunalne deponije

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS 74/98, 59/99 – odl. US RS, št.
51/02) ter 16. člena statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni
list RS, št. 33/03 in 106/03) je Občinski svet občine Šmartno
pri Litiji na 1. korespondenčni seji dne 22. 3. 2004 sprejel
naslednji

SKLEP
1
Za odlagališče komunalnih odpadkov v Občini Šmartno pri Litiji se določi komunalna deponija Ostri vrh v Občini
Logatec, katere upravljavec je Javno podjetje Komunalno
podjetje Logatec d.o.o., Tržaška cesta 27, Logatec, in sicer
za čas od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati z dnem objave.
Št. 353-13/2003
Šmartno pri Litiji, dne 22. marca 2004.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

TABOR
1326.

Uradni list Republike Slovenije

Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 79/99), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 7. ter
16. člena statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99)
je Občinski svet občine Tabor na 10. seji dne 23. 2. 2004
sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Tabor za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Tabor za leto
2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B) PRORAČUN FINANČNIH NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVERČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

Proračun
leta 2004
229.874
97.323
76.795
50.841
8.416
17.538
–
20.528
3.878
1.250
50
1.900
13.450
6.551
551
–
6.000
–
–
–
126.000
126.000
229.724
56.954
14.869
2.680
35.875
3.030
500
66.550
700
16.260
10.018
39.572
–
102.700
102.700
3.520
3.520
4.276
Proračun
leta 2004
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Uradni list Republike Slovenije
C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE
50 ZADOLŽEVANJE (500)
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

Št.

Proračun
leta 2004
4.129
4.129
4.129
4.279
4.279
4.279
–
-150
-150

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančne klasifikacije in posebni del ter načrt razvojnih programov so priloga
tem odloku.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in
načrt razvojnih programov sta v prilogi k temu odloku in se
objavita na spletni strani Občine Tabor.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki
požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 71/93, 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe
med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe v posameznem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o
veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2005 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini
500.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 500.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko začasno zadrži uporabo sredstev, ki so v
posebnem delu razporejena za posamezne namene, če prihodki med letom niso doseženi v predvideni višini. Vrstni red
prioritete je:
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– plače in drugi osebni prejemki,
– socialni izdatki,
– izdatki za katere je v proračunu predviden izvirni prihodek,
– obveznosti občine iz preteklih let.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
8. člen
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju
z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemniki
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2004 lahko
zadolži v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov
občine preteklega leta, odplačilo glavnice in obresti pa ne
sme preseči 5% zagotovljene porabe.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetji, katerih ustanoviteljica je Občina
Tabor, v letu 2004 ne sme preseči skupne višine glavnic 10%
realiziranih prihodkov preteklega leta.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Tabor v letu
2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 062-02/2004-2/10
Tabor, dne 23. februarja 2004.
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek, univ. dipl. inž. str. l. r.

1327.

Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave

Na podlagi 49.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl.
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 73/95 – odl. US RS,
9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl., 26/97,
70/97 in 68/98 – odl. US RS, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99
– popr. sklepa US) sta Občinski svet občine Tabor na seji
dne 23. 2. 2004 in Občinski svet občine Vransko na seji dne
26. 1. 2004 sprejela

ODLOK
o ustanovitvi skupne občinske uprave
1. člen
S tem odlokom občini Tabor in Vransko (v nadaljevanju:
občini ustanoviteljici) ustanavljata »Skupno občinsko upravo«
(v nadaljevanju: uprava) kot organ skupne občinske uprave
za izvrševanje nalog iz pristojnosti občine.
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2. člen
Uprava ima status samostojnega skupnega upravnega
organa občine iz 1. člena tega odloka.
Sedež uprave je v Taboru, Tabor 21.
Uprava ima pečat okrogle oblike, ob zgornjem robu je
napis »Skupna občinska uprava« na spodnjem robu pa sedež
uprave »Tabor 21, Tabor«.
3. člen
Uprava opravlja določene naloge iz pristojnosti občine,
kot jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic in so podrobneje
opredeljene s sporazumi.
4. člen
Pri izvrševanju nalog uprave nastopa uprava kot organ
tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva sodi.
Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe uprave,
imajo v glavi naziv uprave, izdajajo pa se v imenu krajevno
pristojne občine ustanoviteljice.
Uprava mora pri izvrševanju s sporazumom določenih
nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogah tajnika (direktorja občinske uprave) občine ustanoviteljice, v katere krajevno
pristojnost zadeva sodi, glede splošnih vprašanj organiziranja
in delovanja uprave pa po skupnih usmeritvah vseh županov
občin ustanoviteljic.
5. člen
Upravo vodi predstojnik, ki ga imenujeta in razrešujeta
župana občin ustanoviteljic izmed sebe.

Uradni list Republike Slovenije
12. člen
Uprava začne z delom 1. 3. 2004.
Uprava prevzame od občin ustanoviteljic upravne naloge
in pristojnosti na področjih v skladu s 3. členom tega odloka.
13. člen
Kolikor druge občine izrazijo interes, lahko pristopijo k
ustanovitvi uprave, če sklep o tem sprejmejo na pristojnem
organu občine in se s pristopom strinjajo občine ustanoviteljice. Predstojnik uprave opravi preračun zagotavljanja sredstev
za delo uprave po drugem odstavku 9. člena tega odloka.
14. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmeta
občinska sveta obeh občin iz 1. člena tega odloka. Za objavo
poskrbi Občina Tabor. Veljati začne petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-01/2003
Tabor, dne 24. februarja 2004.
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l. r.
Št. 032-01/20-04
Vransko, dne 26. januarja 2004.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

6. člen
Predstojnik predstavlja upravo, organizira opravljanje nalog uprave, skrbi za izdelavo – realizacijo programa dela ter
opravlja vse druge organizacijske naloge, ki so potrebne za
redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo.
7. člen
Predstojnik uprave, po predhodnem soglasju županov
občin ustanoviteljic, določi sistemizacijo delovnih mest v upravi
ter odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v upravi.
8. člen
Predstojnik odgovarja za izvrševanje upravnih nalog, ki
sodijo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, županu in tajniku (direktorju občinske uprave) te občine,
za delo uprave v celoti pa skupaj obema županoma občin
ustanoviteljic.
O izločitvi zaposlenega v upravi odloča tajnik (direktor
občinske uprave) občine ustanoviteljice, v katere krajevno
pristojnost zadeva sodi, ki v primeru izločitve zaposlenega o
stvari tudi odloči.
9. člen
Sredstva za delo uprave zagotavljajo občini ustanoviteljici v svojih proračunih.
Sredstva za delo uprave zagotavljajo občini ustanoviteljici po ključu dogovorjenem s sporazumi.
10. člen
Župana občin ustanoviteljic skleneta sporazume, s
katerimi podrobneje določita svoje pravice in obveznosti do
uprave, naloge uprave, programiranje dela, način poročanja,
način financiranja, opravljanje administrativno-strokovnih, pomožnih in drugih del za upravo ter druge, za nemoteno delo
uprave, pomembne zadeve.
11. člen
Prostor in opremo za delo uprave ter podrobnejše obveznosti občin ustanoviteljic iz naslova uporabe premoženja dogovorita župana občin s sporazumi iz 10. člena tega odloka.

TREBNJE
1328.

Sklep o ukinitvi zmljišča v splošni rabi

Na podlagi 29. 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, 51/02) in 19. člena statuta Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 50/95, 80/98) je Občinski svet občine
Trebnje na 10. redni seji dne 16. 3. 2004 sprejel

SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
I
S tem sklepom se ukine status zemljišča javno dobro
za parc. št. 1068/11 dvorišče v izmeri 52 m2 in parc. št.
1068/12 dvorišče v izmeri 17 m2, obe vpisani pri vl. št. 1312
k.o. Mokronog.
II
Zemljišči parc. št. 1068/11 dvorišče v izmeri 52 m2 in
parc. št. 1068/12 dvorišče v izmeri 17 m2, obe vpisani pri vl.
št. 1312 k.o. Mokronog postaneta last Občine Trebnje in se
vknjiži kot lastnina Občine Trebnje.
III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 46503/0033/99
Trebnje, dne 16. marca 2004.
Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda l. r.

Uradni list Republike Slovenije
ZREČE
1329.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
nekatera ureditvena območja naselij in odprt
prostor Občine Zreče

Na podlagi 12., 23., 171., 173. in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter na podlagi 16. člena
statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02) je
Občinski svet občine Zreče na seji dne 1. 3. 2004 sprejel

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera
ureditvena območja naselij in odprt prostor
Občine Zreče
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Zaradi uskladitve pogojev za posege v prostor Občine Zreče
z določili iz odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje
1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja
Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za
območje Občine Zreče – dopolnjen 2003, (v nadaljevanju: prostorski
plan Občine Zreče v letu 2003), ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 68/03, se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za nekatera
ureditvena območja in območje odprtega prostora Občine Zreče.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji (v nadaljevanju: PUP) za nekatera ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora
Občine Zreče določajo:
– meje in funkcije območja urejanja,
– merila in pogoje za posege v prostor,
– merila in pogoje glede oblikovanja novogradenj in drugih
posegov v prostor;
– merila za določanje gradbenih parcel,
– merila in pogoje za komunalno urejanje stavbnih zemljišč,
– merila in pogoje za posege v zavarovana in varstvena
območja,
– merila in pogoje za varovanje naravnih vrednot in kulturne
dediščine,
– merila in pogoje za varovanje in izboljšanje okolja,
– pogoje pri urejanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za obrambo in zaščito.
3. člen
PUP so podlaga za izdajo lokacijske informacije ter v nadaljevanju izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev dovoljenja
za gradnjo oziroma poseg v prostor.
4. člen
Meje Občine Zreče, njenega odprtega prostora s posameznimi območji urejanja in ureditvenimi območji naselij, ki se urejajo
s temi PUP, ter zasnove urejanja po posameznih sektorjih, ki jih je
potrebno upoštevati pri posegih v prostor, so prikazane na kartografskih prilogah v projektu: prostorski ureditveni pogoji za nekatera
ureditvena območja in območje odprtega prostora Občine Zreče,
ki ga je izdelalo podjetje URBANA Kočar in Kočar d.o.o. Velenje,
pod št. projekta 520/03 z datumom avgust 2003 (v nadaljevanju:
kartografske priloge PUP 520/03) in je sestavni del tega odloka.
II. MEJE IN FUNKCIJE OBMOČIJ UREJANJA
Opredelitev funkcij – namembnosti v območjih urejanja s
PUP
5. člen
Za vsa območja so s tem odlokom določene prevladujoče
(pretežne) namembnosti – funkcije objektov in površin, ki jih je
dovoljeno razvijati znotraj območij. Določene so prevladujoče
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namembnosti ter tiste dodatne namembnosti, ki jih je dovoljeno
dodatno razvijati v posameznem območju s tem, da ima določena
prevladujoča namembnost v območju prednost oziroma se morajo
dodatno dovoljene namembnosti prevladujoči podrejati.
Oznaka namembnosti po območjih urejanja je naslednja:
namembnost

oznaka

individualna stanovanjska gradnja
mešane dejavnosti (stanovanja in oskrbne dejavnosti)
obrtne in obrtno storitvene dejavnosti
športne in rekreacijske dejavnosti na manjših površinah
turizem in dopolnilne dejavnosti v zvezi s turizmom
gostinska dejavnost
kmetijska dejavnost z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji
počitniški objekti
pridobivanje kamna
posebne dejavnosti (čistilne naprave)
komunalne dejavnosti

S
M
O
ŠR
TD
G
K
P
KA
PD
KO

Meje in funkcije območij urejanja
6. člen
Prostor Občine Zreče, ki ga urejajo ti PUP, sestavljajo naslednja območja:
– 28 ureditvenih območij naselij ali njihovih delov:
(a) območja za poselitev: ureditvena območja naselij;
– odprt prostor Občine Zreče, ki ga sestavljajo:
(b) območja za poselitev: opredeljena stavbna zemljišča z
oznako (u) izven ureditvenih območij naselij;
(c) kmetijska območja (najboljša kmetijska zemljišča in druga
kmetijska zemljišča);
(č) gozdna območja;
(d) območja vodotokov;
(e) območja prometnih površin ter območja komunalne in
energetske infrastrukture.
7. člen
Ti PUP ne veljajo za naslednja ureditvena območja naselij:
evid. št. ime ureditvenega območja naselja

1
2
6
14
16

Rogla (sprejet ZN)
Resnik – Nune (sprejet PUP)
Padeški vrh 2 (sprejet ZN)
Stranice – kamnolom Ingrad (predvidena izdelava UN)
Zreče, razen za območja urejanja, ki so navedena v 8. členu tega odloka (sprejeti ZN, UN)
Zreče – pokopališče (sprejet in predviden UN)
Dobrava 3 (predviden ZN).

17
26

8. člen
Za (a) območja za poselitev: ureditvena območja naselij so
dovoljene naslednje prevladujoče in dodatne dovoljene namembnosti:
št.

Ureditveno območje naselja
ime

Namembnost / funkcija
prevladujoča dodatno dovoljena
S
K, M, TD, ŠR,
P, G
S
K, TD, ŠR, P
M
S, TD
S
P, TD
P
S

3.1

Resnik – vas

3.2
3.3
3.4
4

Resnik – Višnar
Resnik – cerkev
Resnik – na Sedlu
Planina – Ostruh

5.1

Skomarje – vas

K

5.2
7.1
7.2
8

Skomarje – vikendi
Padeški vrh 1
Padeški vrh – Gorjup
Koroška vas – Kropej

P
P
S
K

S, M, TD,
ŠR, G
S, TD
S, TD, ŠR
P, TD, ŠR, K
S, M, TD,
ŠR, G
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9.1

Gorenje – vas

K

9.2

Gorenje – šola

M

10
11

Bezovje nad Zrečami
Črešnova

K
K

12
13

Zreče – Fijavž
Zreče – Loška gora

M
M

15
16

Zlakova
Zreče: območja urejanja:

K

17/1
17/2

1
d1, d3, d14, D14, D18,

17/3
17/4
17/5

S2b, S3, S4, S5, S6, S8, S9, S10
s17, s18, S23, S24, S
S27, S32

17/6
17/7
18
19

del c3b
o3, O7
Stranice – Rozman
Stranice

M
O
S
M

20

Bokovlje 1

S

21
22

Bukovlje 2
Radana vas

K
K

23

Dobrava 1

S

24

Dobrava 2

K

25

Gabrovlje

K

27
28
29

Bukovlje 3
Planina na Pohorju – Jerut
Boharina 1

P
S
S

S, M, TD,
ŠR, O
S, TD, ŠR,
K, G
S, M, TD, ŠR,
S, M, TD, ŠR,
O, G
S, TD, ŠR, O
S, TD, ŠR,
O, G
S, M, TD, ŠR

K
zelenice,
mestni gozd,
parki, obvodni
prostor
S
M, TD, SR, K
M
S, TD, ŠR, G
S
TD, ŠR
TD, ŠR, G
S, M, TD, ŠR
S, K, TD, ŠR,
O, G
M, TD, ŠR,
O, K
S, O, TD
S, M, TD,
ŠR, O
M, TD, ŠR,
O, K
S, M, TD,
ŠR, O
S, M, TD,
ŠR, O
S, TD, ŠR
K, TD
K, M, TD

9. člen
Za odprt prostor Občine Zreče so opredeljene naslednje prevladujoče in dodatne dovoljene namembnosti:
(b) za območja za poselitev, opredeljena stavbna zemljišča
z oznako (u) izven ureditvenih območij; kmetijska dejavnost z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji (K); individualna stanovanjska
gradnja (S); mešane dejavnosti – stanovanja in oskrbne dejavnosti
(M); obrtne in obrtno storitvene dejavnosti (O); turizem in dopolnilne
dejavnosti v zvezi s turizmom (TD); gostinska dejavnost (G) ter
športne in rekreacijske površine obsega do 500 m2 (ŠR);
(c) za kmetijska območja je prevladujoča namembnost kmetijska dejavnost z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji (K);
(č) za gozdna območja je prevladujoča namembnost gozdarstvo;
(d) za območja vodotokov je prevladujoča namembnost vodnogospodarska dejavnost;
(e) za območja prometnih površin ter območja komunalne in
energetske infrastrukture, je prevladujoča dejavnost v povezavi s
prometom ter komunalno in energetsko infrastrukturo.
III. MERILA IN POGOJI ZA GRADNJE V PROSTORU
III.a POGOJI ZA GRADNJE V VSEH OBMOČJIH, KI SE
UREJAJO S TEMI PUP
10. člen
Znotraj vseh območij urejanja je dovoljena gradnja objektov,
naprav in izvedba drugih posegov v prostor, ki so pomembni za
razvoj Občine Zreče:

– cestno omrežje in naprave, hodniki za pešce, avtobusna
postajališča;
– komunalno omrežje in naprave, ureditev in širitev pokopališč;
– javna razsvetljava;
– omrežje zvez, CATV omrežje ter omrežje in postaje za prenos električne energije;
– plinovodno omrežje ter objekti za oskrbo s plinom;
– melioracije in regulacije vodotokov;
– izvedba posegov za preprečevanje in sanacije plazov;
– gradnja in vzdrževanje gozdnih vlak;
– postavitev spominskih in sakralnih obeležij;
– izvedba urbane opreme.
Gradbena dela na obstoječih objektih
11. člen
Obstoječe objekte in naprave, ki so zgrajeni z ustreznimi dovoljenji, je dovoljeno dozidati, nadzidati ter jim spremeniti namembnost pod enakimi pogoji, kot veljajo za novogradnje. Dovoljena so
tekoča vzdrževalna dela in notranje adaptacije.
12. člen
Dozidava obstoječega objekta je dovoljena pod naslednjimi
pogoji:
a) takrat, ko je ugotovljeno, da sta obstoječi objekt ali prejšnja
dozidava zgrajena z ustreznim dovoljenjem in
b) takrat, ko je ugotovljeno, da obstoječi objekt še ni bil dozidan ali pa da prejšnja dozidava ni presegla površine tlorisa, ki je
dovoljen za dozidave;
c) velikost dozidanega dela objekta se določi ob upoštevanju
razmerja med pozidano in nepozidano površino parcele tako, da
skupni tloris obstoječega in dozidanega dela objekta ne presega
40% površine parcele, istočasno pa mora biti s tlorisnimi gabariti
prilagojen sosednjim objektom, ki imajo enako namembnost.
13. člen
Dozidava obstoječih zidanic in počitniških objektov je dovoljena le takrat, ko je ugotovljeno, da je obstoječi objekt ali objekt
skupaj z že izvedeno dozidavo zgrajen z ustreznimi dovoljenji in da
skupni tloris obstoječega in dozidanega dela objekta še ne dosega
dovoljenih 42 m2.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je izjemoma dovoljena adaptacija in dozidava počitniškega objekta za potrebe
funkcionalno omejene osebe ob soglasju Občine Zreče in ob
predhodni predložitivi potrdila o statusu invalida 1. ali 2. kategorije
lastnika ali ožjega družinskega člana lastnika objekta. Z adaptacijo
in dozidavo se ne sme spremeniti namembnost objekta ali povečati
tloris na več kot 55 m2.
14. člen
Objekte iz 12. in 13. člena je mogoče dozidati večkrat, pri tem
pa tlorisne dimenzije vseh dozidanih delov skupaj ne smejo presegati velikosti, ki je določena za posamezno zvrst objekta.
15. člen
Nadzidava obstoječega objekta je dovoljena takrat, ko je ugotovljeno, da obstoječi objekt še ni bil nadzidan, ali je bil nadzidan
le na enem delu, in ko je obstoječi objekt ali njegov nadzidan del
po višinskih gabaritih izrazito nižji od sosednjih objektov, ki imajo
enako namembnost in so zgrajeni z ustreznimi dovoljenji.
Sprememba namembnosti obstoječih objektov
16. člen
Spremembe namembnosti obstoječih objektov in naprav
so dovoljene takrat, ko je nova namembnost skladna s pretežno
namembnostjo območja urejanja, v katerem se nahaja objekt,
oziroma takrat, kadar je nova namembnost skladna z dodatno
dovoljeno namembnostjo območja urejanja ob pogoju, da nova
namembnost ne bo motilno vplivala na bivalne in delovne pogoje
ter druge značilnosti prostora in po predhodnem soglasju Občine
Zreče z ugotovitvijo, da objekt ne bo imel negativnih vplivov na
prometno in komunalno infrastrukturo ter ob upoštevanju pogojev
za to dejavnost.
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Nadomestna gradnja objektov
17. člen
Z nadomestno gradnjo se nadomešča obstoječ dotrajan objekt, za katerega je ugotovljeno, da je bil zgrajen z ustreznimi dovoljenji. Za odločitev o nadomestni gradnji ni odločilno stanje vpisano
v katastru (stavbišče), temveč je gradnja nadomestnih objektov
dovoljena le takrat, ko je po ogledu stanja na terenu ugotovljeno, da
objekt še obstaja. Namembnost nadomestnega objekta se ne sme
spremeniti oziroma mora ostati enaka namembnosti obstoječega
objekta, ki se nadomešča.
Gradnja nadomestnih objektov je dovoljena, če je objekt
dotrajan in funkcionalno nespremenjen ali površinsko nezadosten
in če zanj še ni bila izkoriščena možnost gradnje nadomestnega
objekta. Gradnja nadomestnih objektov je praviloma dovoljena po
predhodni odstranitvi obstoječega objekta, ki se nadomešča, na
isti lokaciji.
Začasna ohranitev obstoječega stanovanjskega objekta, ki se
nadomešča, je izjemoma dovoljena le, če investitor za čas gradnje
nadomestnega objekta nima drugega bivališča, v kolikor gre za
gradnjo nadomestne stanovanjske hiše. Začasna ohranitev obstoječega hleva za živino, ki se nadomešča, je izjemoma dovoljena
le, če investitor za čas gradnje nadomestnega hleva nima drugega
prostora za ustrezno namestitev živine.
Investitor mora obstoječi objekt, ki ga z gradnjo nadomešča,
pa je zanj dovoljena začasna ohranitev, odstraniti najpozneje v roku
enega leta po izdaji uporabnega dovoljenja oziroma po pričetku
uporabe novega objekta.
V primerih, da je za obstoječi objekt dovoljena začasna
ohranitev, je gradnja nadomestnega objekta dovoljena le v okviru
opredeljenega stavbnega zemljišča (u) ali funkcionalnega zemljišča
obstoječega objekta, če se ta nahaja v ureditvenem območju naselja. Nadomestni objekt sme biti oddaljen največ 3 m od obstoječega
objekta, ki se nadomešča, oziroma morajo biti zagotovljeni odmiki
od parcelnih mej ter sosednjih objektov.
III.b POGOJI ZA GRADNJO V UREDITVENIH OBMOČJIH
NASELIJ
18. člen
Znotraj vseh ureditvenih območij je dovoljena gradnja objektov, naprav in izvedba drugih posegov v prostor, ki so pomembni za
razvoj Občine Zreče: športni objekti in ureditve manjših obsegov,
otroška igrišča manjših obsegov, ureditve parkirišč za osebna vozila, avtobuse in tovornjake
19. člen
Novogradnja objektov in naprav in izvedba drugih posegov
v prostor se v Občini Zreče usmerja prednostno v ureditvena območja naselij. Pri določanju namembnosti gradenj in drugih posegov v prostor ureditvenih območij naselij je potrebno upoštevati
prevladujoče in dovoljene dodatne namembnosti, ki so določene
za posamezna ureditvena območja naselij.
20. člen
Znotraj vseh ureditvenih območij je dovoljena gradnja objektov, naprav, in sicer:
1) Novogradnja individualnih stanovanjskih objektov.
2) Prizidava, nadzidava in rekonstrukcija obstoječih stanovanjskih objektov ali objektov z drugimi namembnostmi, ki so
dovoljene znotraj ureditvenega območja.
3) Nadomestna gradnja stanovanjskih objektov ali objektov
z drugimi namembnostmi, ki so dovoljene znotraj ureditvenega
območja.
4) Novogradnja in nadomestna gradnja, prizidava, nadzidava in rekonstrukcija objektov za centralne (oskrbne in storitvene)
dejavnosti, v vseh ureditvenih območjih, za katera je določena še
dodatna namembnost M, po predhodnem soglasju Občine Zreče
z ugotovitvijo, da objekt ne bo imel negativnih vplivov na prometno in komunalno infrastrukturo ter ob upoštevanju pogojev za to
dejavnost.
5) Novogradnja in nadomestna gradnja, prizidava, nadzidava
in rekonstrukcija obstoječih objektov obrtno-storitvenih dejavnosti,
obrtno–stanovanjskih objektov in spremljajočih objektov za obrtno
storitveno dejavnost, v vseh ureditvenih območjih, za katera je določena še dodatna namembnost O, po predhodnem soglasju Občine Zreče z ugotovitvijo, da objekt ne bo imel negativnih vplivov na
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prometno in komunalno infrastrukturo, ter ob upoštevanju pogojev
za to dejavnost.
6) Ureditve športno-rekreacijskih površin, manjših obsegov
do 500 m2, so dovoljene v vseh ureditvenih območjih, za katera je
določena še dodatna namembnost ŠR, po predhodnem soglasju
Občine Zreče z ugotovitvijo, da objekt ne bo imel negativnih vplivov
na prometno in komunalno infrastrukturo ter ob upoštevanju pogojev za to dejavnost.
7) Novogradnja, dozidava, nadzidava in rekonstrukcije obstoječih stanovanjskih in gospodarskih objektov za potrebe turistične
dejavnosti (kmečki turizem, turistične sobe, gostinski in spremljajoči
prostori), in preureditve stanovanjskih prostorov za turistično dejavnost, v vseh ureditvenih območjih, za katera je določena še dodatna
namembnost TD, po predhodnem soglasju Občine Zreče z ugotovitvijo, da objekt ne bo imel negativnih vplivov na prometno in komunalno infrastrukturo, ter ob upoštevanju pogojev za to dejavnost.
8) Novogradnja, dozidava, nadzidava in rekonstrukcije obstoječih stanovanjskih in gospodarskih objektov za potrebe gostinske
dejavnosti, v vseh ureditvenih območjih, za katera je določena še
dodatna namembnost G, po predhodnem soglasju Občine Zreče
z ugotovitvijo, da objekt ne bo imel negativnih vplivov na prometno in komunalno infrastrukturo, ter ob upoštevanju pogojev za to
dejavnost.
9) Novogradnja, dozidava, nadzidava ali rekonstrukcija obstoječih objektov za potrebe kmetijstva v vseh ureditvenih območjih, za katera je določena namembnost K. Gradnja gospodarskih
poslopij za potrebe kmetovalcev je dovoljena na tistih zemljiščih,
kjer to omogočajo velikost parcele, zadostni odmiki od sosednjih
objektov in ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo.
10) Gradnja počitniških objektov, v vseh ureditvenih območjih, za katera je določena prevladujoča ali dodatno dovoljena
namembnost P.
11) Postavitev kioskov je dovoljena za storitvene in služnostne dejavnosti, po predhodnem soglasju Občine Zreče z ugotovitvijo, da objekt ne bo imel negativnih vplivov na prometno in
komunalno infrastrukturo.
12) Gradnja vseh enostavnih objektov, med katere sodijo: pomožni objekti (objekti za lastne potrebe, ograje, pomožni infrastrukturni objekti in pomožni kmetijsko-gozdarski objekti); začasni objekti
(objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi, objekti namenjeni
prireditvi in objekti namenjeni skladiščenju); vadbeni objekti (objekti
namenjeni športu in rekreaciji na prostem, objekti namenjeni obrambnim vajam in vajam za zaščito, reševanje in pomoč); spominska
obeležja ter urbana oprema. Vsi zgoraj našteti objekti se lahko gradijo brez gradbenega dovoljenja, če izpolnjujejo pogoje za enostavne
objekte predpisane s pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih
in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov
brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in
pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03).
13) Gradnja pomožnih telekomunikacijskih objektov in naprav (npr.: sekundarno telekomunikacijsko omrežje, bazne postaje,
antenski drogovi, antenski nosilci in prostori s telekomunikacijsko
opremo). Pomožni telekomunikacijski objekti iz te točke se lahko gradijo v oddaljenosti najmanj 50 metrov od najbližjega stanovanjskega
objekta. Gradnja je mogoča le s soglasjem Občine Zreče, ki ga da na
osnovi dokaza, da s postavitvijo takega objekta ali naprave ne bodo
prekoračeni vplivi na bivalno okolje oziroma tudi s soglasjem vseh
sosedov, ki bi od takega objekta bili oddaljeni manj kot 50 metrov.

III.c POGOJI ZA GRADNJE V ODPRTEM PROSTORU
21. člen
V primeru, da se na terenu ugotovi obstoj objekta ali naprave,
zgrajenega z ustreznimi dovoljenji po zakonu o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 110/02), za katerega pa v kartografskih prilogah
PUP 520/03 oziroma v kartografski dokumentaciji, ki je sestavni
del odloka o prostorskem planu Občine Zreče v letu 2003 ni opredeljeno stavbno zemljišče (u), so za objekt dovoljeni posegi, ki so
opredeljeni v določilih od 11. do 17. člena tega odloka.
Določila prvega odstavka tega člena se lahko uporabijo le v
primeru, da sta objekt ali naprava zgrajena z ustreznim dovoljenjem
ali da sta zgrajena pred letom 1967 ter po predhodnem soglasju
Občine Zreče, ki bo na osnovi dokumentacije za objekt ali napravo
pri izvedbi naslednjega postopka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov zagotovila vris stavbnega zemljišča za
objekt ali napravo v smislu ažuriranja kartografske dokumentacije
z dejanskim stanjem.
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Gradnje v območjih za poselitev na opredeljenih stavbnih
zemljiščih z oznako (u) izven ureditvenih območij naselij
Gradnje v okviru domačij na kmetijah
22. člen
Znotraj vseh opredeljenih stavbnih zemljišč z oznako (u),
izven ureditvenih območij naselij, ki predstavljajo zaokroženo domačijo (objekti in funkcionalno zemljišče) na kmetiji je dovoljena
gradnja objektov, naprav in izvedba posegov, in sicer:
1) Novogradnja stanovanjskih objektov, prizidava, nadzidava
in rekonstrukcija obstoječih stanovanjskih objektov znotraj opredeljenega stavbnega zemljišča (u).
2) Nadomestna gradnja stanovanjskih objektov znotraj opredeljenega stavbnega zemljišča (u).
3) Novogradnja, nadomestna gradnja pod pogoji za nadomestno gradnjo, dozidava, nadzidava ali rekonstrukcija objektov
za potrebe kmetijstva (hlevi, silosi, gnojišča, gnojne jame, kozolci,
skednji, strojne lope, zidanice – vinske kleti in podobno).
Prej našteti posegi na objektih za potrebe kmetijstva so dovoljeni znotraj opredeljenega stavbnega zemljišča (u).
V primeru, da prej naštetih posegov na objektih za potrebe
kmetijstva, zaradi prostorskih omejitev (majhnost parcele, nezadostni odmiki od sosednjih objektov in neustrezen prostor za dovoz
in manipulacijo), ni možno v celoti umestiti znotraj opredeljenega
stavbnega zemljišča (u), lahko objekti izjemoma segajo tudi izven
meje (u), vendar ne več kot 60% zazidanega tlorisa objekta in s pogojem, da se namembnost objekta ne sme spremeniti najmanj 10
let od izdaje gradbenega dovoljenja. Za poseg izven opredeljenega
stavbnega zemljišča (u) je potrebno pridobiti predhodno soglasje
Občine Zreče, ki bo na osnovi dokumentacije za objekt, pri izvedbi
naslednjega postopka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov zagotovila vris stavbnega zemljišča za objekt v smislu ažuriranja kartografske dokumentacije z dejanskim stanjem.
4) Novogradnja in nadomestna gradnja, prizidave, nadzidave
in rekonstrukcija objektov za namene dodatnih dejavnosti na kmetiji
(kmečki turizem, vinotoč, vinska klet, gostilna, dejavnosti v povezavi s turistično ponudbo, ipd.).
5) V primeru opuščanja kmetijske dejavnosti, je na osnovi
predhodno pridobljenih pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora
dovoljena sprememba namembnosti obstoječih objektov, ki so služili potrebam kmetijstva (hlevi, silosi, gnojišča, gnojne jame, kozolci, skednji, strojne lope, vinske kleti in podobno) za nove dejavnosti
v okviru domačije in sicer: obrtne in obrtno storitvene dejavnosti
(O), gostinsko dejavnost (G), turizem in dopolnilne dejavnosti v
zvezi s turizmom (TD) in športne in rekreacijske površine manjših
obsegov do 500 m2 (ŠR).
6) Gradnja pomožnih objektov, ki predstavljajo funkcionalno
dopolnitev obstoječih stanovanjskih oziroma gospodarskih poslopij
in ki so opredeljeni v veljavnem pravilniku o vrstah zahtevnih, manj
zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih
objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z
objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03).
Gradnje v okviru drugih opredeljenih stavbnih zemljišč z oznako
(u)
23. člen
Znotraj vseh opredeljenih stavbnih zemljišč z oznako (u),
izven ureditvenih območij naselij, je dovoljena gradnja objektov,
naprav in izvedba drugih posegov, in sicer:
1) Novogradnja, prizidava, nadzidava in rekonstrukcija individualnih stanovanjskih objektov.
2) Nadomestna gradnja stanovanjskih objektov ali drugih
objektov.
3) Novogradnja, nadomestna gradnja pod pogoji za nadomestno gradnjo, dozidava, nadzidava ali rekonstrukcija objektov za potrebe kmetijstva (hlevi, silosi, gnojišča, gnojne jame, kozolci, skednji,
strojne lope in podobno). Prej našteti objekti za potrebe kmetijstva so
dovoljeni le znotraj opredeljenega stavbnega zemljišča (u).
4) Gradnja zidanic oziroma vinskih kleti ob upoštevanju
pogojev, da je investitor lastnik najmanj 20 arov urejenega intenzivnega nasada, znotraj vinorodne lege Zreče, kot jo opredeljuje
pravilnik o razdelitvi vinogradniškega območja v Republiki Sloveniji,
absolutnih vinogradniških legah in o dovoljenjih ter o priporočenih
sortah vinske trte (Uradni list RS, št. 69/03), za kar mora investitor
predložiti potrdilo iz registra vinogradov pri Upravni enoti Slovenske
Konjice ter da je lokacija zidanice oddaljena najmanj 2 km od investitorjevega bivališča oziroma gospodarskega dvorišča.
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5) Novogradnja in nadomestna gradnja, prizidava, nadzidava
in rekonstrukcija obstoječih objektov obrtno-storitvenih dejavnosti,
obrtno–stanovanjskih objektov in spremljajočih objektov za obrtno
storitveno dejavnost, po predhodnem soglasju Občine Zreče z ugotovitvijo, da objekt ne bo imel negativnih vplivov na prometno in komunalno infrastrukturo ter ob upoštevanju pogojev za to dejavnost,
vendar le znotraj opredeljenega stavbnega zemljišča (u).
6) Ureditve športno-rekreacijskih površin manjših obsegov,
vendar le znotraj opredeljenega stavbnega zemljišča (u).
7) Novogradnja, dozidava, nadzidava in rekonstrukcija obstoječih stanovanjskih in gospodarskih objektov za potrebe turistične
dejavnosti (kmečki turizem, turistične sobe, gostinski in spremljajoči
prostori) in preureditve stanovanjskih prostorov za turistično dejavnost, vendar le znotraj opredeljenega stavbnega zemljišča (u).
8) Novogradnja, dozidava, nadzidava in rekonstrukcije obstoječih stanovanjskih in gospodarskih objektov za potrebe gostinske
dejavnosti, v vseh ureditvenih območjih, za katera je določena še
dodatna namembnost G, po predhodnem soglasju Občine Zreče z
ugotovitvijo, da objekt ne bo imel negativnih vplivov na prometno in komunalno infrastrukturo, ter ob upoštevanju pogojev za to dejavnost.
9) Gradnja pomožnih objektov, ki predstavljajo funkcionalno
dopolnitev obstoječih stanovanjskih oziroma gospodarskih poslopij
in ki so opredeljeni v veljavnem pravilniku o vrstah zahtevnih, manj
zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih
objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z
objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03), vendar
le znotraj opredeljenega stavbnega zemljišča (u).
10) Gradnja parkirišč za manjše tovornjake dolžine do 12 m.
Nosilnost tovornjakov ne sme presegati nosilnosti, ki je določena
za cesto, na katero se bo priključevalo parkirišče. Število parkirnih
mest na parkirišču ne sme presegati 4 parkirnih mest. V okviru
parkirišča morajo biti zagotovljene potrebne manipulativne površine
za parkiranje in priključevanje na cesto. Parkirišča morajo biti izvedena ob upoštevanju vseh pogojev za varstvo okolja.
Gradnje na kmetijskih območjih
24. člen
Prostor na kmetijskih območjih se ureja z določili zakona o
kmetijskih zemljiščih, praviloma na podlagi agrokart, pri tem pa je
na opredeljenih območjih ohranjanja narave in kulturne dediščine
potrebno čimbolj ohraniti obstoječo rabo kmetijskih površin. Območja obstoječih in predvidenih trajnih nasadov je potrebno varovati za nadaljnjo uporabo v te namene.
Morebitne agrooperacije je dovoljeno izvajati le na podlagi
predhodno izdelanih posebnih strokovnih podlag. Pri bodočem izkoriščanju kmetijskih površin je potrebno zagotoviti takšen način
obdelave, da bo ohranjena in zagotovljena pestrost krajine. Prepovedana je sečnja posameznih dreves in omejkov.
Na območju kmetijskih zemljišč so dovoljeni posegi v prostor,
ki so dovoljeni za posege na obstoječih objektih v določilih od 11.
do 17. člena tega odloka, po predhodnem soglasju Kmetijske svetovalne službe. Druge novogradnje v območju kmetijskih zemljišč
niso dovoljene.
Gnojenje kmetijskih površin mora biti v skladu z uredbo o
vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (UrADNI list RS, št.
68/96) in Navodilom za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju (Uradni list RS, št. 34/00).
Gradnje na gozdnih območjih
25. člen
Prostor na gozdnih območjih se ureja z določili zakona o gozdovih, z gozdnogospodarskimi načrti in skladno z določili tega odloka. Za vse posege v območju gozdov je potrebno predhodno pridobiti
soglasje Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Celje.
Krčitve se smejo izvajati le v primeru spreminjanja terena v
kmetijska zemljišča in v primeru trasnih koridorjev infrastrukture, kjer
niso možne druge izpeljave tras. Pri takšnih posegih je obvezna ureditev gozdnih robov. Na opredeljenih območjih ohranjanja narave in
kulturne dediščine krčitve niso dovoljene. Za vse predvidene krčitve
gozdov, ki so namenjene povečavi kmetijskih zemljišč, je potrebno
predhodno uskladiti kategorizacijo kmetijskih zemljišč.
Melioracije gozdnih zemljišč se naj na opredeljenih območjih
izvajajo skladno z gozdnogospodarskimi načrti. Pogozdovanje naj
praviloma upošteva vegetacijo, ki je primerna rastišču glede na
naravno sestavo drevesnih vrst oziroma ugotovljeno gozdno združbo na tem rastišču. Še posebej to velja na opredeljenih območjih
ohranjanja narave in kulturne dediščine.
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V okviru gozdnih zemljišč so posebej opredeljeni varovalni
gozdovi in gozdovi s posebnim pomenom, kjer je omejena možnost
gospodarjenja z gozdovi. V teh gozdovih so prepovedane golosečnje in krčitve, dovoljena so le tista dela, ki so opredeljena z
gozdnogospodarskimi načrti.
Na območju gozdnih zemljišč so dovoljeni posegi v prostor, ki
so dovoljeni za posege na obstoječih objektih v določilih od 11. do
17. člena tega odloka, po predhodnem soglasju Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Celje. Druge novogradnje v območju
gozdov niso dovoljene.
Gradnje na območjih vodotokov
26. člen
Pri načrtovanih aktivnostih – posegih v prostor je v skladu
s 14. in 37. členom ZVO-1 potrebno upoštevati meje priobalnih
zemljišč, 5 metrov od meje vodnega zemljišča na vodotokih, razen
v primerih,:
1. gradnje objektov javne infrastrukture,
2. gradnje objektov grajenega javnega dobra po tem ali
drugih zakonih,
3. ukrepov, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in
bioloških lastnosti površinskih voda,
4. ukrepov, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
5. gradnje objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev
varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih
kopališčih,
6. gradnje objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,
7. gradnje objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in
reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.
V skladu z 84. členom ZV-1 so na vodnem zemljišču prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko ogrožali stabilnost
vodnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem
voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja ter onemogočili
obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.
Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi
posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode
ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki
so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, skladno
s 86. členom ZV-1
Posegi na območju narave vrednote naj se izvajajo tako,
da ne bodo razvrednotili, poškodovali ali uničili naravne vrednote
in prizadeli njeno svojevrstnost. Za posege na območju naravne
vrednote je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje (105. člen
ZON).
Gradnje v območjih prometnih površin ter območjih
komunalne in energetske infrastrukture
27. člen
Skladno z opredelitvami iz odloka o prostorskem planu Občine Zreče v letu 2003 so dovoljeni naslednji posegi:
a) rekonstrukcije prometnega omrežja (regionalne ceste,
lokalne ceste, javne poti) pri čemer se v rekonstrukcijo šteje tudi
izvedba hodnikov za pešce ob obstoječih trasah, avtobusnih postajališč, parkirnih prostorov ter drugih objektov prometne infrastrukture;
b) posegi za normalno funkcioniranje komunalne infrastrukture (kanalizacija, vodovod), infrastrukture zvez in energetske
infrastrukture (omrežje in objekti za prenos električne energije,
plinovodno omrežje).
Posegi v območja prometnih površin ter območja komunalne
in energetske infrastrukture so praviloma dovoljeni le ob poprejšnjem soglasju upravljavcev infrastrukturnih objektov in naprav.
Območja prometnih površin ter območja komunalne in energetske infrastrukture so prikazana na grafičnih prilogah v PUP
520/03.
IV. MERILA IN POGOJI GLEDE OBLIKOVANJA
NOVOGRADENJ IN DRUGIH GRADENJ V PROSTORU
Lega objektov
28. člen
Odmiki novih objektov, to so novogradnje objektov, prizidave
in nadzidave obstoječih objektov, se določajo tako, da se odmik
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meri od zunanjega roba zida objekta s pogojem, da napušč pri
morebitno predvideni izvedbi strehe ne presega 80 cm. Novi objekti in naprave morajo biti odmaknjeni od parcelne meje tako, da
ni motena sosednja posest, da je možno vzdrževanje objektov in
naprav ter da so upoštevani varstveni pogoji.
Novogradnja mora biti oddaljena najmanj 4 m od najbližje točke parcelne meje sosednje parcele. Oddaljenost je lahko izjemoma
manjša, če s tem soglaša lastnik sosednje meje, vendar ne manj
kot 1,5 m. V primeru, da je potrebno pridobiti soglasje lastnika sosednje parcele za odmik, mora biti soglasje notarsko overovljeno.
Odmik novega objekta ali naprave od sosednjega objekta
mora biti najmanj 8 m. Manjši odmiki so dovoljeni v primerih, ko
so zagotovljeni požarnovarstveni ter sanitarni pogoji in če s takim
odmikom soglaša lastnik sosednjega objekta.
Odmiki novih objektov ali naprav od javnih cest morajo biti pri
novih objektih in napravah usklajeni s pogoji iz zakona o cestah.
Odmiki od nekategoriziranih cest in gozdnih prometnic praviloma
ne smejo biti manjši od 4 m. V naseljih, kjer se je potrebno prilagajati obcestni zazidavi, so ti odmiki lahko manjši, za kar pa je
potrebno pridobiti soglasje upravljavca ceste.
V primeru, da so odmiki novih objektov ali naprav od gozdnega roba manjši od ene polovice sestojne višine dreves ob gozdnem
robu, je potrebno pridobiti soglasje lastnika oziroma Zavoda za
gozdove Slovenije, območna enota Celje.
Odmiki novih objektov ali naprav od tras komunalnih vodov in
naprav morajo biti v skladu z predpisi in tehničnimi normativi, ki veljajo za posamezne komunalne vode in naprave. Pogoje za odmike
novogradenj in drugih posegov v prostor od komunalnih vodov in
naprav določijo upravljavci komunalnih vodov in naprav.
29. člen
Kioski, namenjeni storitvenim in nekaterim specifičnim dejavnostim, naj bodo locirani tako, da ne bo oviran promet in funkcija
sosednjih objektov. Površina funkcionalnega zemljišča za kiosk naj
bo prilagojena velikosti in predvideni namembnosti kioska.
30. člen
Lokacija pomožnih objektov, ki so namenjeni splošni javni
rabi, ter lokacija za postavitev spominskih in sakralnih objektov ter
obeležij naj bo izbrana na podlagi vsakokratne podrobne urbanistične presoje tako, da se s postavitvijo dopolnjuje prostor in ne
ovira promet.
Spominski in sakralni objekti ter obeležja morajo biti postavljeni tako, da ne poslabšajo bivalnih pogojev in varnosti objekta.
Pogoji za oblikovanje objektov
31. člen
Novogradnje, nadzidave in dozidave se morajo prilagajati
okoliškim objektom po: površini in gradbeni črti; naklonu strešin in
smereh slemena; videzu gradbenih materialov, ki so uporabljeni za
strehe in fasade; zasnovi izrabe zemljišča in merilih arhitekturnih
elementov.
32. člen
Za oblikovanje samostojnih stanovanjskih in drugih objektov,
dozidav in nadzidav je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
a) Oblikovanje samostojnih stanovanjskih objektov:
– tloris: podolgovat (priporočeno razmerje stranic 1:1,2 do 1:
1,5); na strmejših legah mora biti daljša stranica vzporedna s terenskimi plastnicami; dovoljeni so izzidki, ki pa ne smejo presegati
1/3 dolžine daljše stranice objekta, ter ne smejo bistveno porušiti
ostalih razmerij na fasadah,
– višinski gabarit: klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje oziroma prilagojeno višinskim gabaritom na sosednjih objektih z enako
namembnostjo; pri podkletenih objektih je klet lahko vkopana v
celoti (okna opremljena s svetlobniki za zagotovitev prezračevanja
in delne osvetlitve) ali le delno vkopana (okna nad terenom); na
strmejših legah je običajno ena daljša stranica kleti v celoti vkopana
v strmino,
– fasade: oblikovanje odprtin na fasadah ter obdelava fasad
naj izhajata iz funkcije objekta in se prilagajata sosednjim (avtohtonim) objektom; barve na fasadah v svetlih in nevsiljivih tonih,
– streha: priporočena simetrična dvokapnica z naklonom
strešin 30° do 45° oziroma prilagojena streham na sosednjih objektih; smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico objekta;
dovoljena je izvedba zaključkov streh s čopi in izvedba frčad tam,
kjer je to značilnost na strehah obstoječih sosednjih objektov; strehe
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nad izzidki morajo biti oblikovane enako kot nad osnovnim delom
objekta, pri tem pa niso dovoljene stožčaste oblike streh; strešna
kritina je v nižinskih legah opečna oziroma finalno opečne barve (v
primeru drugega materiala), z barvo in materialom se mora prilagajati
sosednjim obstoječim objektom, v višinskih legah pa temna, pri tem
pa ni dovoljena salonitna kritina v svetlo sivi barvi.
b) Dozidava k stanovanjskim objektom:
– prizidani del mora biti funkcionalno povezan z obstoječo
hišo, lahko tudi kot zaključena stanovanjska enota s svojim vhodom;
– višinski gabarit je lahko le enak osnovnemu objektu ali
nižji;
– streha: naklon in kritina usklajena s streho osnovnega
objekta.
c) Nadzidava stanovanjskih objektov:
– nadzidava je mogoča, če novi gabarit ne bo presegal višin
sosednjih najvišjih stanovanjskih objektov;
– v oblikovanju se mora podrejati obstoječi zazidavi.
č) Pri gradnji in oblikovanju pomožnih objektov je potrebno
upoštevati pogoje iz pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih
in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov
brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti
in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03). Za pomožne
objekte veljajo enaki pogoji glede motilnih vplivov na okolico, kot to
velja za novogradnje.
d) Objekti za primarno kmetijsko proizvodnjo:
Gospodarski objekti za potrebe kmetijstva so lahko samostojni ali prizidani k obstoječim stanovanjskim ali gospodarskim
poslopjem.
Objekti so praviloma podolgovatega tlorisa s tem, da skupna
dolžina ne sme presegati 30 m. Objekti so lahko enoetažni z možnostjo izvedbe izkoriščenega podstrešja, pri čemer višina slemena
ne sme presegati 12 m od najnižje točke na terenu oziroma mersko
ne sme presegati širine objekta. Streha mora biti simetrična dvokapnica z naklonom strešin 30O do 45O ter kritino v temnordeči,
opečni barvi (praviloma v nižinskih legah) ali temnosivi barvi (praviloma v višinskih legah).
e) Pomožni in začasni objekti za potrebe kmetovanja:
Pomožni in začasni objekti za potrebe kmetovanja se lahko
gradijo pod pogoji pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih
in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov
brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti
in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03).
Postavitev pomožnih in začasnih objektov je dopustna le, kadar v sklopu obstoječih objektov ni možno zadovoljiti manjkajočih
prostorskih potreb.
f) Oblikovanje zidanic ali vinskih kleti:
– tloris: praviloma podolgovata tlorisna zasnova z zazidano površino največ 42 m2; za investitorje, ki jim velikost intenzivnega nasada
presega 20 arov, se velikost objekta določi po potrebi glede na pridelavo; daljša stranica je praviloma vzporedna s terenskimi plastnicami;
– višinski gabarit: klet in izkoriščeno podstrešje;
– fasade: oblikovanje odprtin na fasadah ter obdelava fasad
naj izhajata iz funkcije objekta in se prilagajata sosednjim (avtohtonim) objektom; barve na fasadah v svetlih in nevsiljivih tonih;
– streha: praviloma simetrična dvokapnica z naklonom strešin 30° do 45° oziroma prilagojena streham na sosednjih objektih;
smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico objekta; strešna kritina mora biti v temnordeči, opečni barvi.
g) Proizvodni objekti, obrtno–storitveni objekti, objekti centralnih dejavnosti:
Pri oblikovanju teh objektov je potrebno upoštevati pogoje, ki
so opredeljeni za novogradnje; kadar to ni mogoče zaradi tehnoloških zahtev, se upoštevajo načela za določanje stavbne gmote in
fasadnih razmerij na osnovi funkcije objekta ter tlorisne, višinske
gabarite in strukturo obstoječe pozidave.
h) Za oblikovanje nadomestnih stanovanjskih in gospodarskih
objektov veljajo enaki pogoji kot za novogradnje pod točkami a),
b) in c).
i) Za oblikovanje počitniških objektov veljajo določila točke a)
s tem, da je lahko zazidana površina objekta največ 42 m2 razen
v primeru, ko so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 13. člena
tega odloka.
j) Za druge objekte (lovski, gozdno gospodarski) veljajo pogoji
oblikovanja iz točk a), b) in c).
k) Ostali objekti:
Njihovo oblikovanje se določa na osnovi funkcije, skupnih
meril in posebnosti prostora, v posebnih strokovnih podlagah, na
osnovi katerih se pridobi predhodno soglasje soglasodajalcev.
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33. člen
Za oblikovanje objektov, ki se adaptirajo ali rekonstruirajo,
ter pri vzdrževalnih delih na objektih veljajo enaka merila in pogoji
kot za novogradnje.
Urejanje okolice
34. člen
Postavljanje ograj skladno s 6. členom (vrste ograj) pravilnika
o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o
vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni
list RS, št. 114/03).
Postavitev ograj za obore za divjad in ograj za pašo domače
živine je dovoljena na osnovi predhodno izdelanih strokovnih podlag za poseg v prostor, ki morajo biti usklajene s pogoji nosilcev
urejanja prostora.
Višinske razlike terena so praviloma premoščene s travnatimi
brežinami. V primeru postavitve opornih zidov, naj bodo le-ti intenzivno ozelenjeni. Okolica se lahko zasadi praviloma le z avtohtono
vegetacijo.
V. MERILA ZA DOLOČANJE GRADBENIH PARCEL
35. člen
Velikost gradbenih parcel za novogradnje stanovanjskih hiš
se določa ob upoštevanju kriterijev za gostoto poselitve; priporočena je gostota od 40 do 70 prebivalcev na hektar v ureditvenih
območjih naselij ter do 40 prebivalcev na hektar izven ureditvenih
območij naselij.
V ureditvenih območjih naselij se določi velikost gradbene
parcele za stanovanjski objekt od 400 m2 do 900 m2. Na območjih
opredeljenih stavbnih zemljišč (u) velikost gradbene parcele za stanovanjski objekt ne sme presegati 1.000 m2.
Na strmejših in reliefno zahtevnejših legah ter na območjih
gozdnih zemljišč, kjer je težje izpolniti pogoje za odmike objekta, je
lahko velikost parcele za stanovanjski objekt tudi do enkrat večja.
Za druge objekte se velikost gradbene parcele določi ob
upoštevanju zahtev, ki jih narekuje funkcija objekta.
36. člen
Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več
zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na
katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki
služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin,
ki bodo služile takšnemu objektu.
Kolikor velikost gradbene parcele ne zagotavlja normalnega
funkcioniranja objekta, gradnja objekta ni dovoljena.
VI. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
STAVBNIH ZEMLJIŠČ
Splošni pogoji
37. člen
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe oziroma na novo
zgrajeno komunalno in energetsko omrežje in naprave v skladu s
pogoji upravljavcev. Za komunalno urejanje stavbnega zemljišča je
dolžan poskrbeti investitor pred začetkom gradnje objekta. Izjemoma
je začetek gradnje dovoljen pred komunalno ureditvijo zemljišča, če
investitor z ustreznimi listinami izkaže, da bo zemljišče komunalno
opremljeno najkasneje v enem mesecu po začetku posegov na zemljišču. Soglasje k takšni gradnji izda pristojen občinski organ.
Območja urejanja namenjena poselitvi, morajo biti opremljena
vsaj z minimalno komunalno opremo, ki obsega cestno prometno
omrežje, kanalizacijsko omrežje s čiščenjem, omrežje in naprave za
oskrbo s pitno vodo, omrežje in naprave za oskrbo z električno energijo in urejeno zbiranje in odstranjevanje komunalnih odpadkov.
Komunalne ureditve morajo biti izvedene na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, voda, tla) in ustrezno obrambno
zaščitnim zahtevam (varstvo pred požarom, oskrbo v izrednih razmerah, zmanjševanje ogroženosti, ipd.) ter ob upoštevnju pogojev
nosilcev urejanja prostora.
Gradnja objektov, nadomestna gradnja, gradnja prizidkov ter
drugi posegi v prostor niso možni, če ni zagotovljen dovoz in dostop
do zemljišča, na katerem je predviden poseg.
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Interni dovozi in pristopi morajo biti navezani na javno prometno omrežje s skupnim priključkom. Dovozi in priključki se smejo graditi samo s soglasjem pristojne organizacije za vzdrževanje
cest.
Odvodnjavanje sanitarnih vod
38. člen
Odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v površinske
vode je dovoljeno samo na način in pod pogoji, ki jih določa zakon
o vodah in predpisi na področju varstva okolja (64. člen zakona o
vodah, ZV-1, Uradni. list RS, št. 67/02).
Vse objekte, ki so priključeni na vodovod, je potrebno priključiti na obstoječe kanalizacijsko omrežje za odvod sanitarnih in
ostalih odpadnih vod.
Na območjih, kjer ni urejene kanalizacije, se odvod sanitarnih in ostalih odpadnih vod rešuje z individualnimi ali skupinskimi
greznicami brez odtoka (na praznjenje) oziroma s čistilno napravo,
kar mora biti usklajeno s pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list. RS, št. 105/02)) in
z uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju sanitarnih vod iz
virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96).
Gnojišča pri kmečkih gospodarskih poslopjih morajo biti grajena po določilih Strokovnega navodila o urejanju gnojišč in greznic
(Uradni list SRS, št. 10/85 in RS, št. 67/02).
Vse samostojne garaže, garaže v objektih in vsa parkirišča izven
objektov morajo biti opremljena z lovilci olj. Odvajanja padavinskih
voda z urejenih površin in strešin je potrebno predvideti v skladu z
92. členom ZV-1, in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri
zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da
je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v
površinske odtoke (zatravitev, travne plošče, morebitni suhi zadrževalniki in podobno).
Vsi objekti morajo imeti zagotovljen odvod padavinskih vod
tako, da odvodnjavanje ne povzroča škode na sosednjih zemljiščih
in napravah.
Oskrba z vodo
39. člen
Na območjih, kjer obstaja javno vodovodno omrežje, mora biti
vsa nova in dopolnilna gradnja priključena na vodovodno omrežje
v skladu s pogoji upravljavca.
Na območjih, kjer ni možno zagotoviti oskrbe iz javnega
vodovodnega omrežja, niti ni predvidena napeljava le-tega, si
mora investitor zgraditi ustrezno vodooskrbno napravo (vodnjak,
rezervoar s kapnico) v skladu s higienskimi in sanitarno tehničnimi
pogoji, praviloma za več objektov skupaj. Pri objektih, ki imajo
vodooskrbo urejeno s kapnico, ni dovoljena uporaba azbestnocementne kritine.
Na območjih, kjer vodovodno omrežje in naprave ne zagotavljajo zadostne rezerve požarne vode, je potrebno urediti ustrezne
požarne bazene oziroma zagotoviti dostope k površinskim vodotokom, če pretoki to dopuščajo, ob pogojih, ki jih določi pristojna
občinska služba.
Graditev objektov, za katere je predvidena poraba večjih količin vode (hlevi, ipd.), je dovoljena le v primerih, da se predhodno
zagotovi ustrezna vodooskrba.
Oskrba z električno energijo in javna razsvetljava
40. člen
Priključitev novogradenj, adaptiranih in rekonstruiranih objektov na električno omrežje je dovoljena le v skladu s pogoji
upravljavca.
Graditev objektov, za katere je predvidena poraba večjih
količin električne energije, je dovoljena le v primeru, da se predhodno zagotovijo ustrezni pogoji, ki jih podpiše pristojna strokovna
služba.
Prehodi za pešce preko cest ob avtobusnih postajališčih
morajo biti osvetljeni.
Odstranjevanje komunalnih odpadkov
41. člen
Pri ravnanju z komunalnimi in drugimi odpadki je potrebno
upoštevati določila veljavnega odloka o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Zreče.
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VII. MERILA IN POGOJI ZA GRADNJO V ZAVAROVANIH IN
VARSTVENIH OBMOČJIH
42. člen
Za vse posege v prostor, ki bi segli v varovalne pasove že
zgrajenih ali z odlokom o prostorskem planu Občine Zreče v letu
2003 načrtovanih infrastrukturnih objektov in naprav, je potrebno
pridobiti predhodne pogoje in soglasja upravljavcev.
Zavarovana in varstvena območja so prikazana na grafičnih
prilogah v PUP 520/03.
Cestno omrežje
43. člen
V koridorjih, ki so opredeljeni za gradnjo novih prometnic ali
komunalne infrastrukture in v koridorjih prometnic, ki so predvidene
za rekonstrukcijo, je na obstoječih objektih dovoljeno opravljati le
nujna vzdrževalna dela. V varovalnih pasovih ostalih obstoječih
prometnic so dovoljene novogradnje in spremembe namembnosti
pod pogoji, ki jih predpiše upravljavec ceste. V varovalnih pasovih
notranjega cestnega omrežja so dovoljeni posegi, ki ne slabšajo
prometnih pogojev.
44. člen
Cestam so določeni varovalni pasovi, ki se merijo od zunanjega roba cestnega sveta, na vsako stran ceste in sicer:
– pri državnih regionalnih cestah 15 m;
– pri občinskih lokalnih cestah 8 m;
– pri občinskih javnih poteh 6 m.
Za vse posege v varovalnih pasovih cest je potrebno predhodno pridobiti soglasje upravljavca ceste. Posegi v varovalnem
pasu ceste ne smejo biti v nasprotju z njenimi koristmi. Pri novogradnjah ali adaptacijah obstoječih objektov v varovalnem pasu
državnih cest, Direkcija RS za ceste ne prevzema nobenih obveznosti zaradi hrupa, tresenja in drugih vplivov ceste.
Objekti se navezujejo na kategorizirane ceste praviloma
preko obstoječih cestnih priključkov. Priključki iz posameznih
območij urejanja na državno cesto morajo biti locirani na takšnih
medsebojnih razdaljah, da je omogočena vpeljava tretjega pasu
za leve zavijalce, kjer je to potrebno. Za morebitno gradnjo novih
priključkov na kategorizirane ceste oziroma za rekonstrukcijo obstoječih cestnih priključkov, mora investitor na podlagi projektne
dokumentacije pred izdajo dovoljenj za gradnjo pridobiti soglasje
upravljavca ceste.
Ograje ob državnih regionalnih cestah morajo biti oddaljene
najmanj 2 m od zunanjega roba pločnika oziroma, če ni pločnika pa
5 m od zunanjega roba voznega pasu. V naseljih, kjer se je treba
prilagajati obcestni pozidavi, so ti odmiki lahko manjši.
Odpadne vode z objektov, parcel in zunanjih ureditev ne
smejo pritekati na cesto ter ne smejo biti speljane v naprave za
odvodnjavanje ceste in cestnega telesa.
Na celotni trasi ceste kot tudi znotraj ureditvenih območij
naselij je potrebno predvideti in izvesti ustrezno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo skladno z zakoni in predpisi, ki
urejajo to področje.
Bodoče rekonstruirane obstoječe ali nove prometnice, ki jim
še ni določen dokončni potek ali tehnične značilnosti na osnovi
projektne dokumentacije, imajo določen rezervat. V njem so na
obstoječih objektih in napravah dovoljena le nujna vzdrževalna dela
ter posegi v zvezi s komunalnim urejanjem.
Širine rezervatov za ceste so glede na kategorijo prometnice,
število voznih pasov in stopnjo izdelave projektne dokumentacije,
naslednje:
– 20 m – rezervati za ceste brez idejnih projektov z dvema
voznima pasovoma za mešani motorni promet, javni potniški promet s postajališči izven vozišča in hodniki za pešce ter kolesarske
steze, s stranskimi zelenimi pasovi,
– 18 m – rezervati za zbirne stanovanjske ceste in povezovalne lokalne ceste brez idejnih projektov z dvema voznima pasovoma
za mešani motorni promet, hodniki za pešce ter kolesarske steze,
– 13 m – rezervati za zbirne stanovanjske ceste, povezovalne
in lokalne dvopasovne ceste in hodniki za pešce ter kolesarske
steze, pri katerih so idejne osnove trasno tehničnih elementov
izdelane.
Za vse posege v območju rezervatov cest predpiše pogoje
predlagatelj rezervata in upošteva morebitne izboljšave prometnih
uslug (nova trasa, postajališča, parkirišča, zavijalni pasovi) ter ščiti
interese varnega poteka prometa.
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Železnica
45. člen
Železnici se določa varovalni progovni pas 200 m od osi
skrajnega zunanjega tira. Za posege v prostor v varovalnem progovnem pasu je potrebno pridobiti pogoje in soglasje upravljavca
železniške proge, upoštevati pa je potrebno tudi določila zakona o
varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00) in pravilnika o pogojih za graditev gradbenih objektov in drugih objektov,
saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem pragovnem
pasu in varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list SRS,
št. 2/87 in 25/88).
Primarne energetske napeljave
46. člen
Pri lociranju objektov in naprav ter drugih posegih v prostor
je potrebno upoštevati varovalne koridorje elektro daljnovodov, ki
so naslednji:
– za 10–20 kV: 20m (2 x 10m),
– za 110 kV: 30m (2 x 15m).
Za vsak poseg v koridorje obstoječih in predvidenih daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje upravljavca daljnovoda.
Za vse objekte (novogradnje, nadzidave in dozidave objektov,
ki so namenjeni za stalno in občasno bivanje ter za pomožne objekte), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma
predvidenih daljnovodov je potrebno predložiti dokazilo pooblaščene
organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega polja kot to določa uredba o elektromagnetnem sevanju
v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96).

47. člen
Pri lociranju objektov in naprav ter drugih posegih v prostor v
nadzorovanem pasu plinovoda (2 x 100 m) je potrebno upoštevati
omejitve za posege v prostor oziroma pogoje upravljavca plinskega
omrežja.
VIII. MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE NARAVE IN
KULTURNE DEDIŠČINE
Ohranjanje narave
48. člen
Območja naravnih vrednot so vrisani v grafičnih prilogah v
PUP 520/03. V tem odloku so upoštevani le tisti objekti in območja,
ki ležijo znotraj območij urejanja s tem odlokom, kot so opredeljena
v 6. členu tega odloka.
Na osnovi strokovnega gradiva »Naravovarstvene smernice
za prostorsko ureditvene pogoje za nekatera ureditvena območja
naselij in odprt prostor Občine Zreče« (izdelal Zavod RS za varstvo naravne, Območna enota Celje, št. 01-III-336/4-O-03, z dne
1. december 2003), so kot območja ohranjanja narave uvrščeni
naslednji objekti in območja:
– obvezni izhodišči dolgoročnega plana Republike Slovenije
1986–2000 (dopolnjen 1989, spremenjen 1998) za ohranjanje
narave sta: območje Pohorja – predlog za regijski park (pRP 222
oziroma RP 1), ki pokriva severni del občine in območje naravne
vrednote Stranice – nahajališče fosilov 1 – predlog za naravni spomenik (pNS 303 oziroma NS 7).

Na obravnavanem območju je evidentiranih pet naravnih
vrednot, ki so predlagane, da se zavarujejo kot naravni spomenik,
za ostale naravne vrednote pa so predvideni drugi ukrepi varstva
(pogodba o varstvu, pogodba o skrbništvu).
Ev. št.

Oznaka

Ime

Status

222

RP 1

Pohorje

pRP, ORI

6107

NS 5

Bohorinščica s pritoki (Potok Bohorinščica s pritoki)

NVLP, pNS

5512

NS 6

Ljubnica s pritoki (Potok Ljubnica s pritoki)

NVLP, pNS

4495

NS 20
NS 3, NS 4

Dravinja

NVDP, pNS

303

NS 7

Stranice – nahajališče fosilov 1 (Kamnolom v Stranicah)

NVDP, pNS, ORI

5952
5957
5956
230
5954
1556
1
2
3

NV 11
NV 10
NV 13
NV 14, 15
NV 9
NV 12
NS 2
NV 8
NV 16

Stranice – osameli (Kraške jame in vrtače pri Stranicah)
Zreče – osameli kras (Kraški svet v okolici Zreč)
Zreče – nahajališče antracita (Rudnik antracita v Zrečah)
Lovrenško barje (jezera)
Križevec – pečine (Pečevje v Bukovlju)
Pavlakova jama pri Zrečah (Pavlakova jama)
Zgornji tok Radolnje s pritoki
Kamnolom v Zrečah
Trstičje pri Ribogojnici Zverovje

NVLP
NVLP
NVLP
NVDP
NVLP
NVLP
npNVLP, pNS
npNVLP
npNVLP

Pojasnilo k tabeli:
– ev. št. – evidenčna številka naravne vrednote iz predloga Registra naravnih vrednot;
– ime – ime naravne vrednote;
– status, in sicer:
– NVDP – naravna vrednota državnega pomena,
– NVLP – naravna vrednota lokalnega pomena,
– npNVLP – novo predlagana naravna vrednota lokalnega pomena,
– pNS, pRP – predlog za zavarovanje (naravni spomenik, regijski park)
– ORI – obvezno republiško izhodišče,
* Oznaka širšega območja narave in naravne vrednote v »Naravovarstvenih smernicah za spremembe in dopolnitve dolgoročnega
plana Občine Zreče«, št. NC: 551/00, oktober 2000.
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Z vidika biotske raznovrstnosti se ohranjata dve ekološko
pomembni območji Pohorje (EPO 41200) in Ponikva – Movžanka
– Huda luknja – Paški Kozjak – Konjiška gora (EPO 11500) ter
habitatni tipi, za katere so v naravovarstvenih smernica podane
varstvene usmeritve.
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve,
izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v strokovnem
gradivu »Naravovarstvene smernice za prostorsko ureditvene
pogoje za nekatera ureditvena območja naselij in odprt prostor
Občine Zreče« (Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, št. 01-III336/4-O-03, 1. december 2003), ki so priloga temu odloku in se
hranijo na sedežu Občine Zreče.
Če se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
na območju, ki se ureja s tem aktom, in je ta načrtovan na naravni
vrednoti, zavarovanem območju ali območju biotske raznovrstnosti
je treba pred začetkom izdelovanja projekta pridobiti naravovarstvene pogoje, k projektnim rešitvam pa tudi naravovarstveno
soglasje, in sicer za tista območja oziroma za tiste vrste posegov,
za katere je to v naravovarstvenih smernicah določeno (105. člen
ZON). Naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje izda
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.

Kulturna dediščina

Stran

49. člen
Objekti in območja kulturne dediščine so vrisani na grafičnih
prilogah v PUP 520/03. V tem odloku so upoštevani le tisti objekti
in območja, ki ležijo znotraj območij urejanja, kot so opredeljena v
6. členu tega odloka.
Na osnovi Strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana Občine Zreče (izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine Celje, z oznako NC 617/01 in z datumom junij 2001) so
kot objekti in območja varstva kulturne dediščine opredeljeni:
Kot obvezno izhodišče dolgoročnega plana Republike Slovenije 1986–2000 (dopolnjen 1989, spremenjen 1998) so kot pomembnejši kulturni spomeniki opredeljeni:
– Boharina – mlin Boharina 17 (K.5.02 oziroma 31)
– Skomarje – kmečka hiša Skomarje 30 (K.5.38 oziroma 649)
– Skomarje Ošlakova kovačija (K5.36 oziroma 650)
– Stranice – grobišče talcev (K.6.01 oziroma 6655)
– Zreče – arheološko najdišče Brinjeva gora (K2.01 oziroma
889)
– Južno Pohorje – pomembnejše območje kulturne dediščine
(ŠO 60).

Seznam varovane nepremične kulturne dediščine:
Kompleksna območja kulturne dediščine:
60* Južno Pohorje
Enote kulturne dediščine:
1

2

3561

3

4

5

6

Kulturna krajina
K0.01
Resnik – Skomarje – širše območje naselij

112/02

KD

Naselbinska dediščina:
K1.01
Skomarje – vas

10344

KS

6

Sl. Bistrica 12

Arheološka dediščina:
K2.01*
Zreče – arheološko najdišče Brinjeva gora*
K2.02
Skomarje – arheološko najdišče Kladnik
K2.03
Stranice – arheološko najdišče sv. Lovrenc
K2.04
Zreče – arheološko najdišče Zgornje Zreče
K2.05
Zreče – arheološko najdišče Nova Dobrava
K2.06
Bukovlje pri Stranicah – arheol. najdišče Čretvež

889
107/02
108/02
110/02
109/02
111/02

PKD
KS
KS
KS
KS
KS

3
3
3
3
3

Sl. Bistrica 25
Sl. Bistrica 12
Sl. Bistrica 33
Sl. Bistrica 24
Sl. Bistrica 24
Sl. Bistrica 33

TK25: Vitanje
014-2-1

Sakralna stavbna dediščina:
K3.01
Gorenje pri Zrečah – cerkev sv. Kunigunde
K3.02
Resnik – cerkev sv. Jakoba
K3.03
Skomarje – cerkev sv. Lamberta
K3.04
Stranica – cerkev sv. Lovrenca
K3.05
Zlakova – cerkev sv. Martina
K3.06
Zreče – cerkev Matere božje na Brinjevi gori
K3.07
Zreče – cerkev sv. Egidija
K3.08
Zreče – cerkev sv. Neže na Brinjevi gori

3087
3088
3362
3396
3534
3535
3533
3536

KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS

5
5
5
5
5
5
5
5

Sl. Bistrica 14
Sl. Bistrica 3
Sl. Bistrica 12
Sl. Bistrica 33
Sl. Bistrica 24
Sl. Bistrica 25
Sl. Bistrica 24
Sl. Bistrica 25

Profana stavbna dediščina:
K4.01
Loška gora – grad Lušperk
K4.02
Zreče – Zreški grad

10350
172/98

KS
KS

5
5

Sl. Bistrica 23
Sl.Bistrica 24,25

KS
PKD
KD
KD

7
7

Sl. Bistrica 14
Sl. Bistrica 13
Sl. Bistrica 13
Sl. Bistrica 33

KS
KD
KS
KD
KD
KS
KD
KD
KS
KD
KS

7

Sl. Bistrica 33
Sl. Bistrica 33
Sl. Bistrica 33
Sl. Bistrica 33
Sl. Bistrica 25
Sl. Bistrica 25
Sl. Bistrica 35
Sl. Bistrica 35
Sl. Bistrica 14
Sl. Bistrica 23
Sl. Bistrica 13

Profana stavbna dediščina – etnološka dediščina:
K5.01
Boharina – hiša Boharina 31
162/02
K5.02*
Boharina – mlin Boharina 17*
31
K5.03
Boharina – hiša Boharina 20
113/02
K5.04
Bukovje pri Stranicah – kozolec na domačiji Bukovje pri 114/02
Stranicah 8
K5.05
Bukovje pri Stranicah – hiša Bukovje pri Stran. 11
161/02
K5.06
Bukovje pri Stranicah – domačija Čretvež 6
115/02
K5.07
Bukovje pri Stranicah – hiša Čretvež 6
116/02
K5.08
Bukovje pri Stranicah– kašča na domačiji Čretvež 6
117/02
K5.09
Gračič – hiša Gračič 3
118/02
K5.10
Gračič – gospodarsko posl. na domačiji Gračič 4
119/02
K5.11
Gračič – hiša Gračič 12
120/02
K5.12
Gračič – hiša Gračič 13
121/02
K5.13
Koroška vas na Pohorju – hiša Koroška vas 3
122/02
K5.14
Loška gora pri Zrečah – hiša Loška gora 5, 7
123/02
K5.15
Loška gora pri Zrečah – Zagrškova vodna žaga in mlin
160/02

7
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K5.16
K5.17
K5.18
K5.19
K5.20
K5.21
K5.22
K5.23
K5.24
K5.25
K5.26
K5.27
K5.28
K5.29
K5.30
K5.31
K5.32
K5.33
K5.34
K5.35
K5.36*
K5.37
K5.38*
K5.39
K5.40
K5.41
K5.42
K5.43
K5.44
K5.45
K5.46
K5.47
K5.48
K5.49
K5.50
K5.51
K5.52
K5.53
K5.54
K5.55
K5.56
K5.57
K5.58
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Padeški vrh – hiša Padeški vrh 2
Padeški vrh – hiša Padeški vrh 8
Planina na Pohorju – Pribilova žaga
Radana vas – hiša Radana vas 3
Radana vas – domačija Radana vas 5
Radana vas – stanov. hiša z mlinom Radana vas 5
Radana vas – gospodarsko poslopje na domačiji
Radana vas 5
Radana vas – žaga na domačiji Radana vas 5
Radana vas – mlin na domačiji Radana vas 6
Radana vas – hiša Radana vas 7
Radana vas – hiša Radana vas 10
Radana vas – gospodarsko poslopje na domačiji
Radana vas 10
Radana vas – hiša Radana vas 11
Radana vas – zidanica pri hiši Radana vas 20a
Radana vas – hiša Radana vas 24
Radana vas – gospodarsko poslopje na domačiji
Radana vas 24
Radana vas – zidanica pri hiši Radana vas 28
Resnik – domačija Resnik 14
Resnik – hiša Resnik 22
Skomarje – mizarska delavnica na domačiji Skomarje 11
Skomarje – Ošlakova kovačija*
Skomarje – Ošlakova žaga
Skomarje – kmečka hiša Skomarje 30*
Skomarje – hiša Skomarje 31
Skomarje – župnišče
Skomarje – gospodarsko poslopje na domačiji
Skomarje 40
Spodnje Stranice – hiša Spodnje Stranice 12
Spodnje Stranice – hiša Spodnje Stranice 23
Spodnje Stranice – hiša Spodnje Stranice 46
Stranice – kozolec na domačiji Stranice 1
Zlakova – hiša Zlakova 6
Zreče – hiša Cesta na Roglo 22
Zreče – hiša Breg 1
Zreče – hiša Breg 6
Zreče – kozolec na domačiji Breg 6
Zreče – domačija Breg 7
Zreče – hiša Breg 7
Zreče – hiša Breg 9
Zreče – hiša Bork 6
Zreče – hiša Jamniška cesta 8
Zreče – hiša Rudniška cesta 10
Zreče – hiša Spodnje Zreče 33
Zreče – mežnarija Brinjeva gora 24

Uradni list Republike Slovenije
124/02
125/02
10739
126/02
127/02
128/02
129/02

KD
KD
KS
KD
KD
KD
KD

Sl. Bistrica 13
Sl. Bistrica 13
Sl. Bistrica 4
Sl. Bistrica 34
Sl. Bistrica 34
Sl. Bistrica 34
Sl. Bistrica 34

130/02
131/02
132/02
133/02
134/02

KD
KS
KD
KD
KD

Sl. Bistrica 34
Sl. Bistrica 34
Sl. Bistrica 34
Sl. Bistrica 34
Sl. Bistrica 34

159/02
135/02
136/02
137/02

KS
KS
KS
KD

138/02
139/02
140/02
155/02
650
154/02
649
157/02
156/02
141/02

KS
KD
KD
KD
PKD
KS
PKD
KS
KS
KD

142/02
143/02
163/02
144/02
145/02
146/02
147/02
148/02
149/02
10359
164/02
150/02
151/02
152/02
158/02
153/02
12924

KD
KS
KD
KD
KS
KD
KD
KD
KD
KS
KS
KD
KD
KD
KD
KD
KD

6655

PKD

7

7
7
7
7
7

7

7
7

Sl. Bistrica 34
Sl. Bistrica 35
Sl. Bistrica 25
Sl. Bistrica 25
Sl. Bistrica 25
Sl. Bistrica 3
Sl. Bistrica 3
Sl. Bistrica 13
Sl. Bistrica 13
Sl. Bistrica 13
Sl. Bistrica 12
Sl. Bistrica 12
Sl. Bistrica 12
Sl. Bistrica 12
Sl. Bistrica 33
Sl. Bistrica 33
Sl. Bistrica 32
Sl. Bistrica 33
Sl. Bistrica 24
Sl. Bistrica 24
Sl. Bistrica 24
Sl. Bistrica 24
Sl. Bistrica 24
Sl. Bistrica 24
Sl. Bistrica 24
Sl. Bistrica 24
Sl. Bistrica 24
Sl. Bistrica 24
Sl. Bistrica 24
Sl. Bistrica 25
Sl. Bistrica 25

Memorialna dediščina:
K6.01*

Stranice – grobišči talcev*

Sl. Bistrica 32,33

Pojasnilo k tabeli:
1. oznaka enote dediščine
2. ime enote iz zbirnega registra dediščine
3. evidenčna številka dediščine (EŠD)
4. 4. valorizacija dediščine (KD: nepremična kulturna dediščina, KS: enota dediščine ima lastnosti kulturnega spomenika, PKD: enota
dediščine je v seznamu pomembnejše kulturne dediščine, oziroma ima lastnost spomenika državnega pomena)
5. status enote in šifra varstvene skupine (0: neznano, 1: kulturnozgodovinski spomenik in naravna znamenitost, 3: arheološki spomenik, 4: zgodovinski spomenik, 5: umetnostni arhitekturni spomenik, 6: urbanistični spomenik, 7: etnološki spomenik, 8: tehniški spomenik,
9: naravna znamenitost, 10: narodni park, 11: regijski park, 12: krajinski park, 15: spomenik oblikovane narave)
6. lega na karti TTN 5.
Za vse posege v prostor – pozidan in nepozidan, ki je opredeljen kot kulturna dediščina ali spomenik, velja, da se morajo izvajati v
sodelovanju s pooblaščeno službo za varstvo kulturne dediščine, ki predpiše pogoje in izda soglasje.
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IX. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE
IN IZBOLJŠANJE OKOLJA
Vode in okolje
Okolje
50. člen
Pred posegom v prostor, ki bi lahko imel negativne vplive na
okolje, mora investitor izpolnjevati zahteve zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 22/00, 67/02).
Tako velja za vse nelegalne kamnolome za pridobivanje
skrilja, da si morajo lastniki zemljiških parcel, na katerih se le ti
nahajajo, pridobiti dovoljenje za legalno izkoriščanje naravne surovine na osnovi ustreznega rudarskega projekta, v nasprotnem
primeru so dolžni takoj prekiniti z eksploatacijo in sanirati ležišče
v prvotno stanje.
Merila in pogoji s področja upravljanja z vodo
51. člen
a) Vodno soglasje
Vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival
na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na podlagi
vodnega soglasja skladno s 150., 151., 152. in 153. členom ZV ali
vodnega dovoljenja.
Pravna ali fizična oseba, ki namerava izvesti poseg iz
150. člena ZV-1, mora k vlogi za pridobitev vodnega soglasja priložiti predpisano dokumentacijo.
V skladu z zakonom o vodah je potrebno pridobiti vodno soglasje in vodno dovoljenje za vsako spremembo vodnega režima,
ki lahko nastane:
– z rabo in izkoriščanjem vode,
– z izpuščanjem onesnažene vode oziroma snovi, ki onesnažuje vodo,
– z gradnjo in rekonstrukcijo vodnogospodarskih in drugih
objektov in naprav,
– z drugimi posegi v naravni ali umetni vodotok in vodna
zemljišča, s katerimi se spreminja količina, kakovost, prostorska
ali časovna razporeditev voda oziroma se spreminjajo razmere na
vodnih in priobalnih zemljiščih.
Za gradnjo objektov in naprav za obrtno in obrtno storitveno
dejavnost, na lokacijah znotraj območij urejanja, za katera je določena kot prevladujoča (pretežna) namembnost stanovanjska, je potrebno v lokacijskem postopku pridobiti presojo vplivov na okolje.
(1) Poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na
vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja.
(2) Poseg iz prejšnjega odstavka je:
1. poseg na vodnem ali priobalnem zemljišču,
2. poseg, ki je potreben za izvajanje javnih služb po tem
zakonu,
3. poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice,
4. poseg na varstvenih in ogroženih območjih,
5. poseg zaradi odvajanja odpadnih voda,
6. poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti
bogatenje vodonosnika ali vračanje vode v vodonosnik,
7. hidromelioracija in druga kmetijska operacija, gozdarsko
delo, rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride do
vpliva na vodni režim.

za:

b) Vodno dovoljenje
Vodno dovoljenje je treba pridobiti za neposredno rabo vode

1. lastno oskrbo s pitno vodo ali oskrbo s pitno vodo, ki se
izvaja kot gospodarska javna služba,
2. tehnološke namene,
3. dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč po predpisih o
zdravstveni dejavnosti,
4. pridobivanje toplote,
5. namakanje kmetijskega zemljišča ali drugih površin,
6. proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni, če ni neposredno priključena na javno električno omrežje,
7. pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave,
8. vzrejo vodnih organizmov za repopulacijo ali lastno porabo,
9. pristanišče, če je investitor oseba javnega prava,
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10. zasneževanje smučišča,
11. drugo rabo, ki presega splošno rabo po ZV-1, pa zanjo ni
treba pridobiti koncesije.
(2) Poleg primerov iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti
vodno dovoljenje tudi za rabo vode iz 118. člena ZV-1.
(3) Imetnik vodne pravice iz 3. točke prvega odstavka tega
člena sme zaračunavati in pobirati vstopnino za kopanje samo v
primeru, če je za njeno izvajanje zgradil objekt.
(4) Za odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v vode je
treba pridobiti dovoljenje po predpisih s področja varstva okolja.
(5) Če je za rabo iz prvega odstavka tega člena treba pridobiti dovoljenje za poseg v prostor skladno s predpisi na področju
urejanja prostora in graditve objektov, je podlaga za izdajo vodnega
dovoljenja tudi prostorski akt države ali lokalne skupnosti.
(6) Vodno dovoljenje je treba pridobiti pred pridobitvijo dovoljenja za poseg v prostor, skladno s predpisi s področja urejanja
prostora in graditve objektov.
c) Vodna pravica
(1) Vodno pravico je mogoče pridobiti na podlagi vodnega
dovoljenja ali koncesije v skladu z ZV-1.
(2) Imetnik vodne pravice, ki se nanaša na odvzemanje vode
za proizvodnjo pijač, postane lastnik tiste odvzete količine vode,
ki je določena v aktu, na podlagi katerega si je to pravico pravnomočno pridobil.
52. člen
Pri načrtovanih aktivnostih – posegih v prostor je v skladu
s 14. in 37. členom ZV-1 potrebno upoštevati meje priobalnih
zemljišč, 5 m od meje vodnega zemljišča na vodotokih, razen v
primerih:
1. gradnje objektov javne infrastrukture,
2. gradnje objektov grajenega javnega dobra po tem ali
drugih zakonih,
3. ukrepov, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in
bioloških lastnosti površinskih voda,
4. ukrepov, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
5. gradnje objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev
varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih
kopališčih,
6. gradnje objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,
7. gradnje objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in
reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.
V skladu z 84. členom ZV-1 so na vodnem in priobalnem
zemljišču prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali
varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok
vode, plavin in plavja, ter onemogočili obstoj in razmnoževanje
vodnih in obvodnih organizmov.
Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi
posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode,
vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost
območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim
delovanjem voda (86. člena ZV-1).
Premostitve preko vodotokov so skladno s 37. člena ZV-1
možne samo kot objekti javne infrastrukture. Načrtovane in kasneje
izvedene pa morajo biti tako, da ne bodo imele negativnega vpliva
na vodni režim in stanje voda.
V primeru, da se posega v območja vodnih virov, je potrebno posege urejati v skladu z določili odlokov o varovanju
vodnih virov (odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Zreče (Uradni list RS, št. 71/98) in odlok o varovanju pitne vode
v zajetjih in črpališčih na območju Občine Zreče (Uradni list RS,
št. 49/02 in odlok o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje
virov pitne vode na območju Občine Celje (Uradni list SRS, št.
17/88 in Uradni list RS, št. 30/94).
Na območju, ki nimajo izdelanih strokovnih podlag in sprejetih
odlokov o zaščiti virov, legalizacije obstoječih objektov in novogradnje niso dovoljene.
Na erozijskih, plazljivih in plazovitih območjih se pri načrtovanjih posegov v prostor upoštevajo omejitve skladno z ZV-1 (87.,
88. in 89. člen).
V skladu z zakonom o vodah je potrebno pridobiti vodno soglasje in vodno dovoljenje za vsako spremembo vodnega režima,
ki lahko nastane:
– z rabo in izkoriščanjem vode,
– z izpuščanjem onesnažene vode oziroma snovi, ki onesnažuje vodo,

Stran

3564 /

Št.

30 / 29. 3 . 2004

– z gradnjo in rekonstrukcijo vodnogospodarskih in drugih
objektov in naprav,
– z drugimi posegi v naravni ali umetni vodotok in vodna
zemljišča, s katerimi se spreminja količina, kakovost, prostorska
ali časovna razporeditev voda oziroma se spreminjajo razmere na
vodnih in priobalnih zemljiščih.
Za gradnjo objektov in naprav za obrtno in obrtno storitveno
dejavnost, na lokacijah znotraj območij urejanja, za katera je določena kot prevladujoča (pretežna) namembnost stanovanjska, je potrebno v lokacijskem postopku pridobiti presojo vplivov na okolje.
(1) Poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na
vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja.
(2) Poseg iz prejšnjega odstavka je:
1. poseg na vodnem ali priobalnem zemljišču,
2. poseg, ki je potreben za izvajanje javnih služb po tem
zakonu,
3. poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice,
4. poseg na varstvenih in ogroženih območjih,
5. poseg zaradi odvajanja odpadnih voda,
6. poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti
bogatenje vodonosnika ali vračanje vode v vodonosnik,
7. hidromelioracija in druga kmetijska operacija, gozdarsko
delo, rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride do
vpliva na vodni režim.
Krajina
53. člen
Pri gospodarjenju s prostorom (kmetijska proizvodnja in
gospodarstvo, prenova, obnova, novogradnja, vzdrževalni ukrepi
vodnega gospodarstva, agro in hidromelioracije, vzdrževanje obrežij in drugega vaškega zelenja), je potrebno upoštevati pogoje
varovanja naravnih prvin:
– ohranjanje krajinskih vzorcev naravnih prvin in njihovih
površinskih in volumenskih razmerij ter fiziografske in ekološke
strukture krajine (predvsem mikro vegetacijski elementi in specifične biocenoze), ohranjanje krajinsko-oblikovne strukture rabe
prostora (razmerja kmetijske rabe, naselij in gozda) ter zaščita
gozdnega roba,
– dovoljene so vse vrste posegov za izboljšanje okolja (sanacije plazov, preprečevanje erozije in drugo), s pogojem, da so
pridobljeni projektni pogoji soglasjedajalcev.
Vsi posegi v prostor morajo biti izvedeni v obliki in na način, ki
sledi strukturam v prostoru in obstoječi rabi, ter upošteva naravne
značilnosti prostora (materiali, vegetacija, neformalna zasnova zasaditve, značilne smeri in oblike pri regulacijah in melioracijah).
Vodni viri
54. člen
Za varovanje vodnih virov je potrebno upoštevati poleg drugih
predpisov, ki urejajo vodno gospodarstvo, tudi naslednje pogoje:
– posegi v območje širšega varstvenega pasu vodnega vira
pitne vode so mogoči ob upoštevanju pogojev iz predhodnega
soglasja upravljavca oziroma skrbnika vodnih virov pitne vode v
občini,
– v proizvodnih objektih in obrtnih delavnicah so dovoljeni
le takšni tehnološki postopki, katerih morebitne škodljive vplive v
okolje (prekomerni hrup, onesnaževanje zraka, površinskih voda
in podtalnice ter odvodnjavanje tekočih in trdnih odpadkov) je
možno z ustreznimi ukrepi preprečiti, kar je potrebno prikazati v
investicijskem elaboratu in zagotoviti s projektno dokumentacijo in
samo izvedbo objekta,
– za vse posege v varstvene pasove daje pogoje in soglasja
upravljavec in skrbnik vodnih virov za oskrbo s pitno vodo,
– varujejo se tudi vsi vodni viri z manjšo izdatnostjo (zajeti in
nezajeti), ki nimajo določenega varstvenega pasu,
– obstoječe hišne vodnjake je potrebno ohranjati in vzdrževati.
Zrak
55. člen
Za varstvo zraka pred onesnaževanjem je potrebno za obstoječe objekte, ki so vir onesnaževanja, pridobiti meritve emisij v
zrak ter pripraviti program sanacije. Pri gradnji novih objektov in
naprav pa je potrebno zagotoviti, da ne bodo prekoračene s predpisi dopustne emisije.
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Hrup
56. člen
Območja urejanja po teh PUP, se po 4. in 5. členu uredbe o
hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95),
opredeljujejo v več stopenj varstva pred hrupom. Za posamezna
območja urejanja se stopnja varstva pred hrupom določa na osnovi
prevladujoče namembnosti, kot je za posamezna območja urejanja
določena v točki (9):
Obravnavana ureditvena območja PUP se na osnovi zgoraj
navedenih parametrov opredeljujejo v:
a) območja za poselitev – ureditvena območja naselij:
1. Ureditvena območja naselij, za katera so določene prevladujoče namembnosti – proizvodna dejavnost (P), dejavnost za
potrebe komunalne deponije (KO) in posebne dejavnosti (PD), se
opredeljujejo v IV. stopnjo varstva pred hrupom (IV. območje), ki
navaja: območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj
moteč zaradi povzročanja hrupa, to je območje brez stanovanj,
namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodnji, transportni, skladiščni in servisni dejavnosti ter hrupnejšim komunalnim
dejavnostim. Za to območje so določene mejne dnevne in nočne
ravni hrupa, in sicer nočna raven: 70 dBA (od 22. do 6. ure) in
dnevna raven: 70 dBA (od 6. do 22. ure).
2. Ureditvena območja naselij, za katera so določene prevladujoče namembnosti – individualna stanovanjska gradnja (S),
večstanovanjska (blokovna) gradnja (SB), mešane dejavnosti –
stanovanja in centralne dejavnosti (M), obrtne in obrtno storitvene
dejavnosti (O) in kmetijske dejavnosti (K), se opredeljujejo v III.
stopnjo varstva pred hrupom (III. območje), ki navaja: trgovskoposlovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju
oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim ter podobnim
proizvodnim dejavnostim (mešano območje), območje namenjeno
kmetijski dejavnosti ter javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske storitvene ali gostinske dejavnosti. Za to območje
so določene mejne dnevne in nočne ravni hrupa, in sicer nočna
raven: 50 dBA (od 22. do 6. ure) in dnevna raven: 60dBA (od 6.
do 22. ure).
3. Ureditvena območja naselij, za katera so določene
prevladujoča namembnosti – športne in rekreacijske površine,
parkovne površine (ŠR), počitniški objekti (P) in dejavnosti za
potrebe turistične dejavnosti (TD), se opredeljujejo v II. stopnjo
varstva pred hrupom (II. območje), ki navaja: območje, kjer ni
dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja
hrupa, to je območje, ki je primarno namenjeno bivanju oziroma
zgradbam z varovanimi prostori, čisto stanovanjsko območje,
okolica objektov vzgojnovarstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva, območje
igrišč ter javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin. Za
to območje so določene mejne dnevne in nočne ravni hrupa, in
sicer nočna raven: 45 dBA (od 22. do 6. ure) in dnevna raven: 50
dBA (od 6. do 22. ure);
a) območja za poselitev:
– opredeljena stavbna zemljišča z oznako (u) izven ureditvenih območij naselij in
b) območje vodotokov:
– opredeljena stavbna zemljišča z oznako (u) ter območja
vodotokov (skupaj s pasom 5 m na obe strani vodotoka) so opredeljena v tisto stopnjo varstva pred hrupom, kot je določena za
sosednje območje urejanja, ki obkroža stavbno zemljišče oziroma
leži ob vodotoku,
c) kmetijska območja:
– kjer je prevladujoča (pretežna) namembnost kmetijska
dejavnost, to so najboljša kmetijska zemljišča ter druga kmetijska
zemljišča in
č) gozdna območja z oznako G, kjer je prevladujoča namembnost gozdarstvo:
– kmetijska in gozdna območja se opredeljujejo v III. stopnjo
varstva pred hrupom (III. območje), razen tistih gozdnih območij, ki
so opredeljena kot območja gozdov s posebnim pomenom oziroma
gozdovi s stopnjo poudarjenosti biotopske funkcije, ki se opredeljujejo v II. stopnjo varstva pred hrupom (II. območje),
d) območja prometnih površin ter območja komunalne in
energetske infrastrukture:
– (skupaj z varstvenimi pasovi) se opredeljujejo v IV. stopnjo
varstva pred hrupom (IV. območje).
Pri načrtovanju objektov in naprav je potrebno upoštevati raven hrupa, ki bo nastajala zaradi dejavnosti v objektih in predvideti
ustrezne rešitve (izolacija fasadnih elementov ipd.) za zmanjšanje
teh vplivov.
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Ob začetku obratovanja oziroma uporabe objektov in naprav, v katerih bi utegnil nastajati prekomerni hrup, je potrebno
opraviti meritve hrupa pri najbližjem objektu. V primeru, da bi bilo
stanje hrupnosti poslabšano oziroma bi bile presežene dovoljene
ekvivalentne ravni hrupa, je potrebno stanje hrupnosti sanirati z
ustreznimi tehničnimi ukrepi (aktivna, pasivna zaščita).
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XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
58. člen
Z dnem ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati za območje urejanja s temi PUP, kot so določena v 6. členu tega odloka,
naslednji odloki:
a) odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja gozdov
in 1. območja kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 28/89 in Uradni list RS, št. 82/94);
g) odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za 2. območja
kmetijskih zemljišč izven ureditvenih območij, za katera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov (Uradni list SRS,
št. 34/87).
59. člen
Z dnem ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o prostorskih ureditvenih območjih za dele naselij (kjer so že realizirani
prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče
in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list
SRS, št. 22/89) za območja ali njihove dele, ki so bili opredeljeni v
3. členu prej navedenaga odloka:
– del območja evid. št. 10 – predel ob cesti v industrijsko
cono Zreče, ki se ureja skladno z določili tega odloka za območja
urejanja S9 (del), S10 (del) in S18 (del);
– območja evid. št. 11/3 – predel južno od ceste na Roglo, ki
se po sprejetju tega odloka ureja skladno z določili tega odloka za
območje urejanja D18 (del);
– del območja evid. št. 11/6 – predel med rekreacijskim
centrom in IC Unior II Zreče, ki se po sprejetju tega odloka ureja
skladno z določili tega odloka za območje urejanja c3b (del);
– območje evid. št. 11/9 – predel pod Brinjevo goro 2, Zreče,
ki se po sprejetju tega odloka ureja skladno z določili tega odloka
za območje urejanja S6 (del).
60. člen
Prostorski ureditveni pogoji za nekatera ureditvena območja
in območje odprtega prostora Občine Zreče, ki jih je izdelalo podjetje URBANA Kočar in Kočar d.o.o. Velenje, pod št. projekta 520/03
z datumom avgust 2003 (v nadaljevanju: kartografske priloge PUP
520/03) in so sestavni del tega odloka so na vpogled na upravi
Občine Zreče in Upravni enoti Slovenske Konjice.
61. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravljajo pristojne državne in
občinske inšpekcijske službe.
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62. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-05-12/2003-2
Zreče, dne 1. marca 2004.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

X. POGOJI PRI UREJANJU PROSTORA ZA OBRAMBO IN
ZAŠČITO
57. člen
Interesi in potrebe po zaklanjanju in zavarovanju prebivalstva
in dobrin v izrednih razmerah je potrebno urejati skladno z veljavnimi predpisi za to področje.
Za varstvo pred požarom je potrebno upoštevati požarnovarnostne predpise, zlasti pa je potrebno:
– zagotoviti dostop interventnih vozil vsaj iz treh strani objekta
ali naprave;
– zagotoviti takšno izvedbo cest, interventnih poti in dostopov,
da bodo omogočali vožnjo za interventna vozila (širina vsaj 3,5 m
ter da prenesejo osni pritisk vozil do 10 t);
– zagotoviti zadostne količine požarne vode iz obstoječe
oziroma predvidene hidrantne mreže;
– ob objektih in napravah zagotoviti zadosten zunanji prostor, ki omogoča morebitno evakuacijo ljudi in dobrin iz objektov in
naprav;
– upoštevati je potrebno razdalje, čas prihoda in oddaljenost
najbližje gasilske enote.
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ŽELEZNIKI
1330.

Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Železniki

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št.
54/00) in 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in 21/99) je Občinski svet občine
Železniki na 9. redni seji dne 17. 12. 2003 sprejel

PRAVILNIK
o dopolnitvi pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Železniki
1. člen
V pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Železniki (Uradni list
RS, št. 68/02 in 40/03) se v 8. točki 9. člena doda nova podtočka,
ki se glasi:
»8.4. Sofinanciranje gozdarskih tečajev
Namen ukrepa
Sofinancirajo se tečaji varnega dela z motorno žago in dela
s traktorjem.
Višina pomoči
Udeležencem tečaja se krijejo upravičeni stroški tečaja do
višine 50%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun oziroma potrdilo o plačilu tečaja.”
2. člen
Ta dopolnitev pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 080-09-9423/03
Železniki, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

1331.

Pravilnik za vrednotenje športnih programov v
Občini Železniki

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98) in v skladu z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za šport, kulturo in turizem Občine Železniki" (Uradni list RS,
št. 40/02, 14/04) ter 17. členom statuta Občine Železniki (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98, 21/99) je Občinski
svet občine Železniki na 11. redni seji dne 10. 3. 2004 sprejel
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PRAVILNIK
za vrednotenje športnih programov v Občini
Železniki
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Železniki določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev proračunskih
sredstev, namenjenih za sofinanciranje letnega programa športa v
Občini Železniki.
2. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva in njihova združenja;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu;
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja;
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v
športu in so splošno koristne in neprofitne.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci športnih programov. Prednostno
se obravnava športne programe, ki imajo zagotovljeno redno in
programsko urejeno vadbo.
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci
iz prejšnjega člena tega pravilnika pod naslednjimi pogoji:
– da imajo sedež v Občini Železniki;
– da so registrirani in delujejo najmanj eno leto;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske
in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih
aktivnosti;
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno
in programsko urejeno vadbo, najmanj 35 tednov v letu;
– da imajo društva urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih, članstvu in dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih
– da vsako leto redno dostavijo poročila o članstvu, rezultatih,
realizaciji programov, planu za prihodnje leto in zaključni račun.
2. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
Sofinancira se naslednja vsebina športnih programov:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov;
– športna rekreacija;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– šport invalidov;
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu;
– organizacija športnih prireditev;
– informatika in založništvo;
– obratovanje športnih objektov, kjer se izvaja letni program
športa;
– delovanje športnih društev in zvez.
3. POSTOPEK IZBORA
5. člen
Letni program športa sprejme občinski svet. Z letnim programom športa se lokalna skupnost odloči, katere vsebine in programe
znotraj posameznih vsebin bo v proračunskem letu sofinancirala.
6. člen
Župan Občine Železniki po sprejemu proračuna občine za tekoče leto objavi javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje
športnih programov iz občinskega proračuna. Programi, s katerimi
izvajalci kandidirajo, morajo biti potrjeni s strani pristojnega organa
in pripravljeni v skladu z navodili razpisnih pogojev.
Objava javnega razpisa mora vsebovati: predmet javnega
razpisa, pogoje sofinanciranja, rok in način prijave, vsebino vloge, informiranje kandidatov, postopek obravnave vlog in okvirni
znesek
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7. člen
Postopek javnega razpisa vodi Zavod za šport, kulturo in
turizem občine Železniki na podlagi sklepa župana. Zavod opravi
strokovni pregled prispelih vlog, programov in zaključnih poročil, ki
jih oceni na podlagi meril za izbor in finančno vrednotenje športnih
programov ter pripravi predlog višine sofinanciranja in ga predloži
županu, ki sprejme sklep o izbiri izvajalcev. S sklepom o izbiri izvajalcev župan seznani odbor za družbene dejavnosti in občinski
svet.
8. člen
Župan za vsako proračunsko leto sklene z izvajalci športnih
programov pogodbo o sofinanciranju izvedbe športnih programov
(v nadaljevanju: pogodba).
Pogodba opredeljuje: vsebino in obseg programa, čas realizacije programa, višina dodeljenih sredstev, pričakovane rezultate
in druge medsebojne pravice in obveznosti.
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma
v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o
izpolnitvi prevzetih obveznosti zavodu. Če izvajalci ne izpolnjujejo
obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinja
finančna sredstva, ki morajo biti uporabljena v skladu z namenom
in terminskim planom izvajanja.
9. člen
Zavod in Občina Železniki spremljata namensko porabo
sredstev in izvajanje letnega programa športa:
– z možnostjo kadarkoli preverjati namensko porabo sredstev,
– s poročili o poteku letnega programa športa in porabi
sredstev,
– z zaključnim poročilom.
4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Izvajalci letnih programov so dolžni izvajati dogovorjene
programe v skladu s tem pravilnikom in dajati pristojnemu organu
morebitna dodatna pojasnila glede izpolnjevanja pogojev iz 3. člena tega pravilnika.
11. člen
Zavod za šport, kulturo in turizem je dolžan spremljati izvajanje dogovorjenih programov in dajati informacije o izvajanju le-teh,
ter podati poročilo o izvajanju letnega programa športa Občinskemu svetu občine Železniki.
12. člen
Vrednost sofinanciranja športnih programov je odvisna od
vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje športnih dejavnosti in je izražena v točkah. Vrednost točke
zavod določi po sprejetem proračunu za vsako leto posebej.
13. člen
Merila za izbor in vrednotenje športnih programov so opredeljena v prilogi in so sestavni del tega pravilnika. Sprejme jih Občinski svet občine Železniki.
14. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati pravilnik o načinu
vrednotenja športnih programov v Občini Železniki, ki ga je sprejel
Občinski svet občine Železniki (Uradni list RS, št. 50/99).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS in se uporablja od 1. 1. 2004.
Št. 080-09-1812/04
Železniki, dne 10. marca 2004.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.
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1. MERILA ZA IZBOR IN FINANČNO VREDNOTENJE
Na podlagi meril za izbor in finančno vrednotenje Občinski
svet uvrsti v letni program športa tiste vsebine nacionalnega programa in njihov obseg, ki uresničujejo interes Občine Železniki.
Če razpoložljiva sredstva za izvedbo ne zadoščajo za realizacijo v posameznem letu v celoti, se v letnem programu upoštevajo
prednostne naloge, kot so določene v 8. poglavju nacionalnega
programa. Za izpeljavo celotnega programa športa so potrebna
tudi dodatna sredstva iz drugih virov.
1. Merila za izbor vsebin in obsega športnih programov
1. Programi športne vzgoje otrok, mladine in študentov
Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno
ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa.
Opredelimo jo lahko kot vzgojo za zdravo življenje, zavzemanje
za spoštovanje pravil športnega obnašanja, strpnosti ter vzgojo za
višjo kakovost življenja v dobi odraslosti in starosti.
Sofinancira se naslednje veje:
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Je dejavnost otrok do 6. leta starosti (tudi otrok s posebnimi
potrebami). Programi morajo po kakovosti in obsegu zadovoljevati
otrokovo dnevno potrebo po gibanju, igri in sprostitvi.
Za izvajanje programa Zlati sonček in Ciciban planinec se
sofinancira:
– športna priznanja.
Za izvajanje akcije Naučimo se plavati se sofinancira:
– 10 ur strokovnega kadra za vsako skupino
Za izvajanje tečaja smučanja se sofinancira:
– 10 ur strokovnega kadra za vsako skupino.
Drugim oblikam redne športne vadbe se sofinancira:
– 40 ur strokovnega kadra;
– 40 ur najemnine objekta izvajalcem, ki se izkažejo s potrdilom o plačilu (pogodbo).
V skupini mora biti najmanj 8 otrok. V primeru, da skupina ni
popolnjena, se delež sofinanciranja procentualno zmanjša, glede
na predpisano število otrok v skupini.
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Je dejavnost otrok od 6 do 15 let (tudi otrok s posebnimi
potrebami) zaradi pomena gibalne dejavnosti za skladen biopsihosocialni razvoj otrok, ki so prostovoljno vključeni v šport.
Za izvajanje programov Zlati sonček, Krpan in Naučimo se
plavati, se sofinancirajo:
– športna priznanja.
Za izvajanje akcije Naučimo se plavati se sofinancira samo
za 1. razred:
– 10 ur strokovnega kadra na skupino,
– 10 ur najemnine objekta izvajalcem, ki se izkažejo s potrdilom o plačilu (pogodbo).
Za izvajanje tečajev različnih športnih vsebin:
– 10 ur strokovnega kadra na skupino.
V skupini mora biti najmanj 8 otrok.
Drugim oblikam redne športne vadbe se sofinancira:
– 80 ur strokovnega kadra;
– 80 ur najemnine objekta izvajalcem, ki se izkažejo s potrdilom o plačilu (pogodbo).
V skupini mora biti najmanj 8 otrok.
Šolska športna tekmovanja:
– pri šolskih športnih tekmovanjih se na podlagi razpisa, ki
je vsako leto objavljen v reviji Šport mladih, sofinancirajo potni
stroški. Program potrdi aktiv učiteljev športne vzgoje Osnovne
šole Železniki.
1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe se vključujejo otroci, ki imajo interes, sposobnost,
ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi postali
vrhunski športniki. Izvajalci programov (otroških panožnih športnih
šol) morajo izpolnjevati prostorske pogoje in zahteve, ki jih določi
nacionalna panožna športna zveza.
Programi so razdeljeni v tri stopnje:
– cicibani – cicibanke: 240 ur;
– mlajši dečki – mlajše deklice: 240 – 400 ur;
– starejši dečki – starejše deklice: 300 – 800 ur.
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Sofinancira se:
– strokovni kader v obsegu ur
– najemnina objekta izvajalcem, ki se izkažejo s potrdilom o
plačilu (pogodbo)
– materialni stroški programa – 50 točk na tekmovalca
1. cicibani – cicibanke, največ 120 ur;
2. mlajši dečki – deklice, največ 240 ur;
3. starejši dečki – starejše deklice, največ 240 ur.
Velikost vadbene skupine je določena v tabeli. V primeru,
da skupina ni popolnjena, se delež sofinanciranja procentualno
zmanjša, glede na predpisano število otrok v skupini.
Višina sofinanciranja je odvisna od števila točk v točkovnem
sistemu.
1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
V te programe se glede na interes lahko vključujejo otroci s
posebnimi potrebami.
Sofinancira se:
– strokovni kader za izvedbo 80 ur programa na skupino, v
kateri je 10 otrok
– najemnina objekta izvajalcem, ki se izkažejo s potrdilom o
plačilu (pogodbo).
1.3. Športna vzgoja mladine
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Je dejavnost mladih od 15 do 20 leta (tudi mladih s posebnimi
potrebami), namenjenim izboljševanju športnih znanj, zagotavljanju
primerne psihofizične sposobnosti, odpravljanju in zmanjševanju
negativnih posledic sedenja in drugih negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanju zdravju škodljivih razvad (kajenje,
alkoholizem, narkomanija) ter zadovoljevanju človekove potrebe
po igri in tekmovalnosti.
Za izvajanje tečajev različnih športnih vsebin se sofinancira:
– 10 ur strokovnega kadra.
V skupini mora biti najmanj 15 otrok. V primeru, da skupina ni
popolnjena, se delež sofinanciranja procentualno zmanjša, glede
na predpisano število otrok v skupini.
Drugim oblikam redne športne vadbe se sofinancira:
– 80 ur strokovnega kadra;
– 80 ur najemnine objekta, izvajalcem, ki se izkažejo s potrdilom o plačilu.
V skupini mora biti najmanj 15 otrok. V primeru, da skupina ni
popolnjena, se delež sofinanciranja procentualno zmanjša, glede
na predpisano število otrok v skupini.
Višina sofinanciranja je odvisna od števila točk v točkovnem
sistemu.
1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so
usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov. Izvajalci programov
(mladinske panožne športne šole) morajo zagotavljati prostorske in
ostale pogoje in zahteve, ki jih določi nacionalna panožna športna
zveza.
Programi so razdeljeni v dve stopnji:
1. kadeti – kadetinje: 400 – 1100 ur;
2. mladinci – mladinke: 400 – 1100 ur.
Sofinancira se:
– strokovni kader v obsegu ur:
– najemnina objekta izvajalcem, ki se izkažejo s potrdilom o
plačilu (pogodbo)
1. kadeti – kadetinje, največ 280 ur;
2. mladinci – mladinke, največ 280 ur.
Velikost vadbene skupine je določena v tabeli. V primeru,
da skupina ni popolnjena, se delež sofinanciranja procentualno
zmanjša, glede na predpisano število otrok v skupini.
Višina sofinanciranja je odvisna od števila točk v točkovnem
sistemu.
1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Športna dejavnost mladine s posebnimi potrebami je v tem
obdobju namenjena predvsem ustrezni skrbi za vključenost v
vsakdanje življenje.
Sofinancira se:
– strokovni kader za izvedbo 80 ur programa na skupino, v
kateri je 10 otrok
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– najemnina objekta izvajalcem, ki se izkažejo s potrdilom o
plačilu (pogodbo).

Invalidi se obravnavajo pri predhodno predstavljenih programih, glede na to, v katerega se uvrstijo.

1.4. Športna dejavnost študentov
Je dopolnilo intelektualnemu delu in pripomore k popolnejši
uresničitvi človeka, bogastvu njegovega telesnega in duševnega
zdravja ter integriteti osebnosti.
Sofinancira se:
– 80 ur strokovnega kadra v programih izbranih športnih
panog;
– 80 ur najemnine objekta na skupino;
– plavalno opismenjevanje.
V skupini mora biti najmanj 15 študentov.

6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov v športu

2. Športna rekreacija
Programi športne rekreacije se praviloma financirajo s strani
udeležencev. Naloga občine je, da ustvarja razmere za ukvarjanje
s športno rekreacijo čim večjemu številu občanov. Zaradi javnega
interesa po vključevanju čim večjega števila občanov v aktivno,
koristno in prijetno preživljanje dnevnega, tedenskega in letnega
prostega časa, se sofinancira za vsakega člana s plačano članarino
nek simbolni prispevek za materialne stroške, organizacijo športnih
prireditev in najemnino objekta redne organizirane vadbe.
Sofinancira se:
– 80 ur najemnine objekta na skupino izvajalcem, ki se izkažejo s potrdilom o plačilu (pogodbo),
– 80 ur strokovnega kadra na skupino, ki vključuje starejše
od 65 let.
V skupini mora biti najmanj 15 udeležencev. V primeru, da
skupina ni popolnjena, se delež sofinanciranja procentualno zmanjša, glede na predpisano število udeležencev. Višina sofinanciranja
je odvisna od števila točk v točkovnem sistemu.
3. Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave in tekmovanja ekip in posameznikov članskih kategorij, katerim program športne rekreacije
ne zadostuje, je pa pomemben dejavnik razvoja športa. Registrirani
športniki so člani nacionalnih panožnih športnih zvez, ki nastopajo
v uradnih tekmovanjih sistemih do naslova državnega prvaka. To
je poleg vrhunskega športa najbolj tržna kategorija, zato ne more
biti predvsem odvisna od proračunskih sredstev.
Sofinancira se:
– najemnina objekta 280 ur izvajalcem, ki se izkažejo s potrdilom o plačilu (pogodbo).
Velikost vadbene skupine je določena v tabeli. V primeru,
da skupina ni popolnjena, se delež sofinanciranja procentualno
zmanjša, glede na predpisano število tekmovalcev.
Višina sofinanciranja je odvisna od števila točk v točkovnem
sistemu.
4. Vrhunski šport
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo
status perspektivnega, mednarodnega in svetovnega razreda. Te
programe predvsem podpirajo in sofinancirajo Ministrstvo in panožne športne zveze. To je najbolj tržna kategorija, zato ne more
biti odvisna od proračunskih sredstev. Seznami kategoriziranih
športnikov so objavljeni v Obvestilih OK Slovenije – Združenje
športnih zvez.
Sofinancira se:
– samo del programa kategoriziranega športnika. Glede na
obseg in kvaliteto programa ter dosežkov športnika v preteklem
letu, se sredstva razdelijo med vrhunske športnike, višina sofinanciranja je odvisna od števila upravičencev.

Strokovni kadri morajo imeti predpisano izobrazbo ali usposobljenost za izvajanje športnih programov. Izobrazba mora biti v
skladu z zakonom o športu. Za sofinanciranje lahko kandidirajo
le tisti, ki delujejo v enem od priznanih športnih programov tega
pravilnika.
6.1. Šolanje amaterskih trenerjev
Pogoji so naslednji:
– vlogo posreduje športno društvo;
– športno društvo in kandidat podpišeta pogodbo, v kateri se
kandidat zavezuje, da bo po končanem šolanju še najmanj dve
oziroma štiri leta deloval kot trener.
Sofinancira se:
– kotizacija za pridobitev nazivov usposobljenosti.
Sofinanciranje se izvrši, ko društvo posreduje dokumentacijo
o uspešno opravljenem šolanju in podpisano pogodbo s kandidatom.
6.2. Ostale oblike izpopolnjevanja
Za sofinanciranje ostalih izpopolnjevanj lahko kandidirajo društva za tiste posameznike, ki delujejo aktivno kot izšolani strokovni
kadri v športu najmanj dve leti.
7. Organizacija športnih prireditev
Programe pomembnih športnih prireditev za Občino Železniki
sprejme Zavod za šport, kulturo in turizem vsako leto posebej.
Prireditve so:
– izjemne in stalne vrhunske športne prireditve;
– množične športno-rekreativne prireditve na ravni občine,
regije in države;
– množične športne prireditve na ravni države;
– prireditev športnika leta;
– jubilejne športne prireditve.
Izjemne in stalne športne prireditve se organizirajo s soglasjem Občine Železniki, o višini sofinanciranja teh prireditev odloča
Občinski svet občine Železniki.
Pogoj za sofinanciranje občinskih športnih prvenstev v vseh
kategorijah je, da sodeluje najmanj petnajst posameznikov oziroma
štiri ekipe (medalje ali pokali). Zavod za šport, kulturo in turizem
na podlagi prijav izvajalcev letnega programa izbere organizatorje
občinskih prvenstev.
Sofinanciranje regijskih športnih prireditev (sodniški stroški,
zdravnik, meritve).
Sofinanciranje državnih športnih prireditev (sodniški stroški,
zdravnik, meritve). Prireditve morajo biti v programu pristojne republiške organizacije.
Sofinanciranje prireditve športnika leta (priznanja in nagrade,
pogostitev športnikov, najem prostora za prireditev).
8. Informatika in založništvo
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih
programov. Založniška dejavnost izdaja strokovno literaturo s
področja športa.
Sofinancira se
– izdajo vsakoletnih brošur: športne prireditve, športna ponudba, urejanje internet strani, biltena; vsaka izdana brošura je
vrednotena 100 točk.

5. Šport invalidov

9. Obratovanje športnih objektov

Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, razvedrilu in tekmovanju
invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Sofinancira se:
– 80 ur strokovnega kadra na skupino;
– 80 ur najemnine objekta na skupino izvajalcem, ki se izkažejo s potrdilom o plačilu (pogodbo).
V skupini mora biti najmanj 8 udeležencev. V primeru, da skupina ni popolnjena, se delež sofinanciranja procentualno zmanjša,
glede na predpisano število udeležencev.

Del sredstev za izvedbo Letnega programa športa v občini
Železniki predstavljajo tudi stroški obratovanja javnih športnih objektov, kjer se izvaja letni program športa.
Obratovalni stroški zajemajo:
– materialne in ostale stroške, ki nastanejo v zvezi z nemotenim obratovanjem objekta za potrebe izvajanja letnega programa
športa.
Za sredstva, ki so namenjena za obratovanje športnih objektov, lahko kandidirajo samo upravljalci, ki so izvajalci letnega
programa športa.
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Št.

a)

10. Delovanje športnih društev

b)

Športnim društvom se sofinancira njihovo delovanje.
Pri društvih, ki kandidirajo za sredstva, namenjena športni
vzgoji otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, športni
vzgoji mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport in za
sredstva, namenjena za kakovostni šport, se sofinancira:
– sofinancira se strošek, ki se plača nacionalni panožni zvezi
in sodniški organizaciji – članarina, prijavnina za tekmovanje, štartnina, sojenje (po računih) 1.000 SIT = 10 točk,
– sofinancira se udeležba na tekmovanjih izven Občine Železniki – tabela,
– sofinancira se organizacija tekmovanj v Občini Železniki
– tabela,
– sofinancira se število tekmovalcev v kategorijah (kadeti-nje,
mladinci-ke, člani-ce) – 50 točk na tekmovalca,
– sofinancira se število tekmovalnih selekcij (kot selekcija se
šteje skupina, ki trenira skupaj) – 250 točk na vsako selekcijo.

c)

2. MERILA ZA RAZVRSTITEV ŠPORTNIH PANOG GLEDE NA
RAZŠIRJENOST IN KAKOVOST DOSEŽKOV – TOČKOVNI
SISTEM ZA RAZVRSTITEV INDIVIDUALNIH IN KOLEKTIVNIH
ŠPORTNIH PANOG
Točkovni sistem za razvrstitev kolektivnih in individualnih
športnih panog otrok, mladine in članov, ki so usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport:
Glede na izbor vsebin in njihovega obsega se med seboj primerjajo športni programi.

d)
e)
f)

Razred

Meja razreda

Točke

1
2
3
4

76% ali več
55% do 75%
31% do 54%
do 30%

8
6
4
2

– Povprečje registriranih tekmovalcev izračunamo tako, da
število vseh registriranih tekmovalcev delimo s številom športnih
panog v skupini. Izračun se naredi posebej za kolektivne in individualne športne panoge. 100% dobimo, da povprečje pomnožimo
z dva.
b) število vseh tekmovalnih selekcij v kolektivnih (individualnih) športnih panogah
1
2
3
4

5,6
4
3
1,2

Nivo
tekmovanja

1
2
3
4

Najvišji nivo
višji nivo
1.gorenjska liga
Nižji nivo

Točke

8
6
4
2

7
5
3
1

1,5 točke
1,5 točke
1,5 točke
1,5 točke
1,5 točke
1,5 točke

Delež sofinanciranja:
– program, ki doseže več kot 75% točk, se sofinancira v
višini 60%;
– program, ki doseže od 50 do 75 točk, se sofinancira v višini
50%;
– program, ki doseže od 30 do 49%, se sofinancira v višini
40%;
– programi, ki dosežejo do 29%, se sofinancirajo v višini
30%;
Delež sofinanciranja se lahko letno spreminja glede na obseg
programov in razpoložljivih sredstev.
3. Višina sofinanciranja posameznih postavk:
a) vrednost ure za strokovni kader:
– diplomanti Fakultete za šport
– vodja programa z strokovno izobrazbo
– vodja programa brez strokovne izobrazbe

20 točk.
15 točk.
10 točk.

b) vrednost ure za najem objekta:
– telovadnica
23 točk
– dvorana
65 točk
– kegljaška steza
8 točk
– letna karta smučanje
640 točk
– drugi objekti – po računih 1.000 SIT =
10 točk
Vrednost točke je odvisna od razpoložljivih sredstev.
acije:

4. Točkovni sistem za razvrstitev programov športne rekrea) število vseh članov s plačano članarino
Razred

Meja Razreda

Točke

1

76% ali več

10

2

55% do 75%

8

8
6
4
2

3

31% do 54%

6

4

do 30%

4

Uvrstitve (točke)
1-2 3-4m 1/2uvr

8
6
4
2

Pomen športne panoge (v šoli) – nogomet,
rokomet, smučanje, plavanje, atletika
Razširjenost športne panoge v občini
(prvi razred pri obeh kazalcih razširjenosti)
Kakovost športnih dosežkov
(prvi razred pri kazalcu kakovosti)
Olimpijski šport
Tradicija športne panoge v občini
Prostorski in materialni pogoji za delo

Točke

Kazalci za kakovost športnih dosežkov:
a) nivo tekmovanja in uvrstitve tekmovalnih selekcij v kolektivnih (individualnih) športnih panogah
Razred

3569

Razvrstitev športnih programov se določi s točkovanjem posameznih kazalcev in seštevkom teh točk. Delež sofinanciranja
se izračuna na podlagi doseženih točk posamezne selekcije v
primerjavi z rezultatom, ki ga doseže najboljša selekcija. Najboljši
rezultat predstavlja 100% in je podlaga za izračunavanje ostalih
dosežkov točk.

Kazalci za razširjenost športne panoge:
a) število vseh registriranih tekmovalcev pri nacionalnih panožnih zvezah v kolektivnih (individualnih) športnih panogah

Meja razreda

Stran

Kazalci za prednostne športne panoge
Prednostnim športnim panogam lahko Zavod za šport dodatno dodeli največ 8 točk. Kazalci za razvrščanje prednostih športnih
programov so:

1. tekmovalni šport: (na m²)
a) športne površine z objektom 1 točka
b) športne površine brez objektov 0,85 točke
2. rekreativni šport: (na m²)
a) športne površine z objektom 0,85 točke
b) športne površine brez objektov 0,70 točke.

Razred

30 / 29. 3. 2004 /

6
4
2
0,5

ostali

5
3
1,5
0

Najvišji nivo je:
– če ekipa ali posameznik nastopa na najmanj drugi stopnji
državnega prvenstva, ob pogoju, da je število vseh stopenj najmanj štiri;
– če se ekipa ali posameznik uvrsti v finale državnega prvenstva po predhodnih kvalifikacijah (izločilni sistem);
V individualnih športnih panogah se upošteva najboljši rezultat.

Metodologija izračuna je enaka kot pri registriranih tekmovalcih.
b) organizirana redna vadba odraslih članov:
a) več kot 51 ur na leto: 10 točk;
b) od 31 do 50 ur na leto: 8 točk;
c) od 20 do 30 ur na leto: 6 točk.
Štejejo se samo plačane ure za najemnino objekta vadbe.
c) organizacija športnih prireditev krajevnega in občinskega
pomena
a) Ekipno
več kot 16 ekip

1. Turnir krajevni
2. Turnir občinski
3. Liga krajevna
4. Liga občinska

do 4 ekipe

do 8 ekip

1,5

2
3
4
8

2,5

do 16 ekip

3,5

4,0

9

10

Stran
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Št.

b) posamično

1. Turnir krajevni
2. Turnir občinski
3. Liga krajevna
4. Liga občinska
5. Pohod krajevni
6. Pohod občinski

30 / 29. 3 . 2004
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do 20 oseb

do 40 oseb

od 40-100

1
1,5
2
4
1
1,5

1,5
2
2,5
4,5
1,5
2

2
2,5
3
5
2
2,5

nad 100 os.

1. Tekme na
državnem nivoju
2. Tekme na nivoju
Gorenjske lige

5. Pogoji sofinanciranja: (športna vzgoja otrok, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport; športna vzgoja mladine, usmerjene v
vrhunski šport; kakovostni šport članskih ekip in posameznikov)
Za tekme in treninge na terenu se prizna 3 ure (v individ.
športu, kot: smučanje, sankanje).
V ostalih športih se prizna trening in tekma 2 uri.
Ekipe, ki tekmujejo na nivoju državnih lig, morajo imeti 3
selekcije.
Na nižjem nivoju (Gorenjska 1., 2. liga) pa morajo imeti 2
selekciji.
Za vsako manjkajočo selekcijo se znesek zmanjša za 10%.
V strukturi ekipe se prizna do 30% tujih tekmovalcev.
Če poročila niso oddana pravočasno, se ekipi odtegne 10%
pripadajočih sredstev.
Za najemnino objekta izven Občine Železniki (velja tudi za
smučišča – letne karte za vsa slovenska smučišča) se zniža sofinanciranje za 50%.
Ne sofinancira se tekmovanja ali treningov v tujini.
6. Število športnikov v vadbeni skupini: (športna vzgoja otrok,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport; športna vzgoja mladine,
usmerjene v vrhunski šport; kakovostni šport članskih ekip in posameznikov)
12
15
6
6
6
6

7. kegljanje
8. balinanje
9. konjeniški šport
10. padalstvo
11. avtomobilski šport
12. plavanje

8
6
6
6
6
6

7. Udeležba na tekmovanjih izven Občine Železniki (športna
vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, športna
vzgoja mladine, usmerjene v vrhunski šport; kakovostni šport članskih ekip in posameznikov)

1. Šk. Loka
2. Ljubljana in Gorenjska
3. Ostala Slovenija

Mladina

Člani

120 točk

180 točk

300 točk

100 točk

150 točk

200 točk

7

Za krajevne prireditve ne sme biti prijavnin.
Če na prireditvah sodelujejo starejši od 20 let, se 0,5 točke
odbije, če pa so sodelujoči mlajši od 20 let vsaj v deležu 90% (10%
je lahko starejših od 20 let), pa se 0,5 točke doda.
Upoštevajo se tri prireditve iste panoge za posamezno starostno skupino (do 20 let in nad 20 let, obe starostni skupini v moški
in ženski konkurenci).
d) organizacija tečajev
10 urni tečaj
3 točke
20 urni tečaj
4 točke
Skupina na tečaju šteje od 10 do 15 udeležencev.
Če prijavnina presega fiksne stroške tečaja (prevoz, karte,
najem naprav), se točke razpolovijo.
Če so vključeni starejši od 18 let, se 0,5 točke odbije, če pa so
sodelujoči mlajši od 18 let vsaj v deležu 90% (10% je lahko starejših
od 18 let), pa se 0,5 točke doda.
Razvrstitev športnih programov se določi s točkovanjem
posameznih kazalcev in seštevkom teh točk. Vrednost točke je
odvisna od razpoložljivih sredstev.

1. rokomet
2. nogomet
3. smučanje
4. atletika
5. sankanje
6. streljanje

Osnovnošolci

do 4
tekmovalci

5-8
tekmovalcev

več kot 9
tekmovalcev

17 točk
35 točk
135 točk

34 točk
70 točk
270 točk

58 točk
120 točk
460 točk

8. Organizacija tekem v kolektivnih športih v Občini Železniki
(športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
športna vzgoja mladine, usmerjene v vrhunski šport; kakovostni
šport članskih ekip in posameznikov)

VLADA
1332.

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi
zneska trošarine za mineralna olja in plin

Na podlagi 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št.
84/98, 52/99, 57/99, 2/01, 33/01, 99/01, 5/02, 126/03 in 7/04 – popravek) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o določitvi zneska
trošarine za mineralna olja in plin
1. člen
V Uredbi o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin
(Uradni list RS, št. 38/01, 47/01, 57/01, 61/01, 81/01, 85/01, 5/02,
1/03, 6/03, 12/03, 16/03, 22/03, 32/03, 39/03, 44/03, 55/03, 71/03,
81/03, 86/03, 90/03, 93/03, 98/03, 104/03, 109/03, 121/03, 129/03,
4/04, 9/04, 15/04, 19/04 in 24/04) se v 1. členu spremeni znesek
trošarine za neosvinčeni bencin iz tarifnih oznak 2710 11 41, 2710
11 45 in 2710 11 49 ter za plinsko olje za pogonski namen in za
ogrevanje iz tarifnih oznak 2710 19 41 do 2710 19 49 (za 1.000
litrov), in znaša za:
1.3. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca
do 0,013 g/l in z oktanskim številom
(RON) do manj kot 98
87.164 tolarjev
1.4. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca
do 0,013 g/l in z oktanskim številom
(RON) 98 ali več
87.164 tolarjev
2.1. plinsko olje za pogonski namen
73.566 tolarjev
2.2. plinsko olje za ogrevanje
6.905 tolarjev.
2. člen
Proizvajalec in uvoznik neosvinčenega motornega bencina
in plinskega olja iz prejšnjega člena plačata trošarino v skladu s
prejšnjim členom za trošarinske izdelke, ki jih sprostita v porabo
od vključno dneva uveljavitve te uredbe dalje.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 421-12/2000-38
Ljubljana, dne 29. marca 2004.
EVA 2004-1611-0090
Vlada Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

–

Popravek
odredbe o izdelkih iz kristalnega
stekla

Popravek
V odredbi o izdelkih iz kristalnega stekla (Uradni list RS, št.
108/01) se v 1.3 točki Priloge II formula »NClO4« v tretji vrsti drugega odstavka pravilno glasi »HClO4«.
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo

Uradni list Republike Slovenije

Št.

–
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Popravek
sklepa
o vrednosti
točke za
izračun
nadomestila
za uporabo
stavbnega
zemljišča
za
leto 2004

Popravek

V sklepu o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 131-5599/03 z dne 24. 12. 2003, se v I. točki tabela
pravilno glasi:
– za poslovne, počitniške
in proizvodne namene
0,1815 SIT/m2
– za stanovanjske in družbene namene
0,0724 SIT/m2
– za nezazidana stavbna zemljišča
0,0290 SIT/m2
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l. r.

VSEBINA

VLADA

1297. Uredba o izvajanju porabe sredstev strukturne
politike v Republiki Sloveniji
1332. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska
trošarine za mineralna olja in plin

MINISTRSTVA

1298. Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil
1299. Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev
v Republiki Sloveniji

IG
3437
3570

3444

1312. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu gramoznice Stari Grad
1313. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško
1314. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 3149/2 k.o. Kostanjevica in o prodaji
predmetne nepremičnine

3506

AJDOVŠČINA
3520
3523
3524

BOROVNICA
1303. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto
2004
1304. Odlok o ureditvenem načrtu – Cukalova štala

3524
3526

CELJE
1305. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje
1306. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra
Celje

3530
3530

KRŠKO
3533
3536
3537

MEŽICA
1315. Program priprave in sprejemanja odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne; območij,
ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim
planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje
1986–1990 in območje Stražišče – Breznica, za
katera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA
1316. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
1317. Sklep o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu središča »Lopan« po skrajšanem postopku

3537

3531

3531
3532

3539
3539

POSTOJNA
1318. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2004

GRAD
1308. Sklep o določitvi števila otrok v vrtcu Občine
Grad
1309. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvene enote vrtca Grad

3533

MISLINJA

DOBROVA–POLHOV GRADEC
1307. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Dobrova – Polhov Gradec za leto 2003

3532

KOZJE
1311. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni
rabi

OBČINE
1300. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pilonova
galerija Ajdovščina
1301. Sklep o ustanovitvi in nalogah Sveta za invalide
Občine Ajdovščina
1302. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini
na domu

1310. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2004

3539

RAVNE NA KOROŠKEM
1319. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena
šola Ravne na Koroškem
1320. Odlok o spremembah odloka o določitvi števila
članov svetov ter števila volilnih enot za volitve
v svete krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti v
Občini Ravne na Koroškem

3541

3544

Stran
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SLOVENJ GRADEC
1321. Odlok o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona
Pameče«
1322. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o lokacijskem načrtu za industrijsko cono »Pameče
– Troblje enota Pi1B«
1323. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembi
zazidalnega načrta Planote Legen

3544
3548
3548

ŠMARTNO PRI LITIJI
1324. Odlok o denarni pomoči za novorojence v Občini Šmartno pri Litiji
1325. Sklep o določitvi komunalne deponije

3549
3550

TABOR
1326. Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2004
1327. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave

3550
3551

TREBNJE
1328. Sklep o ukinitvi zmljišča v splošni rabi

3552

ZREČE
1329. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
nekatera ureditvena območja naselij in odprt
prostor Občine Zreče

3553

ŽELEZNIKI
1330. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Železniki
1331. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v
Občini Železniki

3565
3565

POPRAVKI
–
–

Popravek odredbe o izdelkih iz kristalnega stekla
Popravek sklepa o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2004

3570
3571

Izdajatelj Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo – Direktorica Ksenija Mihovar Globokar – Založnik Uradni list
Republike Slovenije d.o.o. – Direktorica in odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine za leto 2004 je 26.400 SIT (brez davka), pri ceni posameznega
Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 72.600 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon
tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94,
telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet:
http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si – Transakcijski račun 02922-0011569767

