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Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2006

Na podlagi 3.a člena Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno
besedilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela

L E T N I  P L A N
razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2006
Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2006 temelji na:
– Resoluciji o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/04),
– Zakonu o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98 in 18/02, v nadaljnjem besedilu: ZZNSGC),
– Sklepih Vlade Republike Slovenije št. 346 z dne 29. 7. 2004 v zvezi s pospešeno izgradnjo Pomurskega avtocestnega
kraka,
– Predlogu proračuna Republike Slovenije za leti 2006 in 2007.

1. RAZVOJ AVTOCEST
1.1. PRIPRAVA PROJEKTNO-TEHNIČNE DOKUMENTACIJE IN DRUGE DOKUMENTACIJE TER AKTIVNOSTI PRED
GRADNJO ZA ODSEKE, KATERIH GRADNJA JE PREDVIDENA PO LETU 2006
V letu 2006 bo potekala priprava projektno-tehnične dokumentacije in druge dokumentacije za vse avtocestne odseke
iz nacionalnega programa, za katere še niso sprejete uredbe o državnih lokacijskih načrtih in za vse odseke, za katere je
začetek gradnje predviden po letu 2006.
Priprava projektno-tehnične in druge dokumentacije zajema:
– tehnično in strokovno preverjanje različic poteka tras v prostoru in njihovo usklajevanje med posameznimi ministrstvi,
lokalnimi skupnostmi in lastniki naprav, objektov in zemljišč,
– izdelavo idejnih študij, idejnih projektov in drugih strokovnih podlag za izdelavo primerjalnih študij različic in lokacijskih
načrtov,
– pripravo primerjalnih študij različic in lokacijskih načrtov,
– izvedbo razpisov za pridobitev izvajalcev navedenih del, kadar je to potrebno.
Priprava projektno-tehnične in druge dokumentacije bo v letu 2006 potekala za naslednje avtocestne odseke (oznake
pred odseki in etapami so povzete po Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11):
– (I.C11)
Jagodje–Lucija
– (I.E4)
Naklo–Kranj (priključek Kranj–sever)
– (I.E5.2)
Stanežiče–Brod
– (I.G3.2)
Ptuj (Videm)–Markovci
– (I.2.1)
priključek Brezovica
Projektno-tehnična in prostorska dokumentacija iz drugega odstavka točke 1.1 se bo pripravljala:
– za nove avtocestne in cestne odseke, vključene v Dodatni program Resolucije o NPIA:
– (II.B1) Dravograd–Arja vas
– (II.C1) Postojna/Divača–Pivka
– (II.C1.2) Pivka–Jelšane
– (II.C2.1) Koper–Šmarje
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– (II.C2.2) Šmarje–Dragonja (načrtovanje hitre ceste in uskladitev poteka trase hitre ceste na območju MMP Dragonja,
katerega investitor je v skladu s Schengenskim sporazumom Ministrstvo za javno upravo)
– (II.E1.1) Koseze–Kozarje (načrtovanje razširitve v 6-pasovnico)
– (II.F1.1) Šmarje Sap–Višnja Gora (načrtovanje rekonstrukcije)
– (II.G1.1) Draženci–Gruškovje
– (II.2.2) Jeprca–Stanežiče
– za odseke, za katere je že oziroma bo v letu 2006 pristojni minister podal pobudo za začetek postopka priprave državnega lokacijskega načrta:
– proučitev možnosti ureditve ustreznega priključevanja območja Vrhnike na Primorski avtocestni krak.
Poleg odsekov, za katere uredba o državnem lokacijskem načrtu še ni sprejeta, bodo v letu 2006 potekale aktivnosti
pred gradnjo tudi na vseh odsekih, za katere je uredba o državnem lokacijskem načrtu že sprejeta, vendar začetek gradnje
na teh odsekih v letu 2006 še ni predviden.
V letu 2006 je tako predvideno skupaj 592 mio SIT za pripravo projektno-tehnične, prostorske in druge dokumentacije
na navedenih odsekih.

2006

1.2. ODKUPI ZEMLJIŠČ IN DRUGIH NEPREMIČNIN ZA ODSEKE, KATERIH GRADNJA JE PREDVIDENA PO LETU

V letu 2006 bo mogoče pridobivati zemljišča in druge nepremičnine na trasah avtocestnih in cestnih odsekov, za katere
je že sprejeta uredba o državnem lokacijskem načrtu ali pa je v letu 2006 predviden sprejetje uredbe o državnem lokacijskem
načrtu in je s tem izpolnjen formalno-pravni pogoj za začetek premoženjsko-pravnih opravil, sama gradnja pa v letu 2006 še
ni predvidena. Dinamika odkupov nepremičnin bo prilagojena predvideni dinamiki gradnje avtocest v naslednjih letih.
V letu 2006 je tako za premoženjsko-pravna opravila na navedenih odsekih predvideno skupaj 60 mio SIT.
1.3. GRADNJA AVTOCEST IN DRUGIH CEST
V spodnji preglednici so prikazane osnovne skupine odsekov in vrednosti del, ki bodo izvedena v letu 2006. Posamezna
dela so podrobneje prikazana v nadaljevanju.
Tabela 1:
OSNOVNE SKUPINE ODSEKOV, NJIHOVIH DOLŽIN IN VREDNOSTI DEL V LETU 2006

Tabela 1:

Št.poglavja

v 000 SIT

Skupina odsekov

Dolžina v
km

Vrednost del
v letu 2006

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

Odseki, ki bodo v letu 2006 predani v promet *
Odseki, na katerih se gradnjo v letu 2006 nadaljuje
Odseki, na katerih se gradnjo v letu 2006 zaĆne

22,3
82,8
47,5

25.224.948
69.860.081
9.444.000

1.3.4.

Odseki, kjer se v letu 2006 izvajajo pripravljalna dela
pred zaĆetkom gradnje

20,4

1.278.000

1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
SKUPAJ

Odseki, zgrajeni po letu 1994, na katerih se v letu 2006
izvaja zakljuĆna dela
Odseki, zgrajeni pred letom 1994, na katerih se v letu
2006 izvaja zakljuĆna dela
Odseki, na katerih se v letu 2006 izvaja dokonĆna
premoženjska ureditev

8.054.922
422.000
291.100

Razširitev cestninskih postaj
173,0

532.000
115.107.051

* Opombi:
– Investicijska vrednost del za celotni odsek AC Lendava–Pince je prikazana v skupini odsekov, ki bodo v letu 2006
predani prometu. Dejansko bo v letu 2006 prometu predan pododsek od MMP Pince do priključka Lendava v dolžini 9,2 km,
medtem ko se bo gradnja nadaljevala na pododsekih od MMP Pince do priključka Lendava v dolžini 4,7 km ter od avtoceste
do MMP Dolga vas v dolžini 2,8 km.
– Investicijska vrednost del za celotni odsek Nova Zrkovska cesta: od km 0,87 do km 3,80 je prikazana v skupini odsekov,
ki bodo v letu 2006 predani prometu. Dejansko bo v letu 2006 prometu predan pododsek od km 0,87 do km 1,91 v dolžini
1,0 km, medtem ko se bo gradnja nadaljevala na pododseku od km 1,91 do km 3,80 v dolžini 1,9 km.
1.3.1. Odseki, ki bodo v letu 2006 predani prometu
V letu 2006 bodo dograjeni naslednji odseki in pododseki (oznake pred odseki in etapami so povzete po Resoluciji o
NPIA, razpredelnica 11).

Uradni list Republike Slovenije

Št.

37 / 7. 4. 2006 /

Stran

3887

(I.A3) BELTINCI–PINCE, dolžina 40,9 km
(I.A3.4) Lendava–Pince: (16,7 km)
predvidena predaja prometu:
– december 2006: faza A dolžine 9,2 km (pododsek od MMP Pince do priključka Lendava)
V letu 2006 bodo pridobljena vsa manjkajoča zemljišča, pridobljeni bosta gradbeni dovoljenji za fazi B in C. Izvedena
bodo vsa gradbena dela na pododseku od MMP Pince do priključka Lendava (faza A), ki so potrebna za predajo pododseka
prometu. Na pododseku od priključka Lendava do odseka AC Beltinci–Lendava (faza B) bo izveden javni razpis za oddajo
gradbenih del.
(I.B2) PESNICA–SLIVNICA, dolžina 20,8 km
(I.B2.5) Nova Zrkovska cesta od km 0,87 do km 3,80 (2,9 km)
predvidena predaja prometu:
– september 2006 (od km 0,87 do km 1,91)
V letu 2006 bodo izvedena vsa gradbena dela na trasi od km 0,87 do km 1,91, ki so potrebna za predajo pododseka
prometu. Za preostali del trase od km 1,91 do km 3,80 se bodo nadaljevali postopki pridobivanja zemljišč.
(I.B4) HOČE–ARJA VAS
(I.B4.2) Priključek Ljubečna (2,0 km)
predvidena predaja prometu: november 2006
V letu 2006 se bo nadaljevala in končala gradnja avtocestnega priključka s priključnimi rampami na povezovalno
cesto.
(I.C7) KLANEC–ANKARAN, dolžina 19,9 km
(I.C7.5) Ploščad za bencinski servis Bertoki
predvidena predaja prometu: september 2006
V letu 2006 se bodo po dogovoru s koncesionarjem nadomestnega bencinskega servisa Bertoki samo odkupovala
manjkajoča zemljišča ter gradbena dela pri ureditvi vodotokov in dostopnih poti. Vso ostalo infrastrukturo in nasipe bo zgradil
koncesionar.
(I.F4) HRASTJE–KRONOVO, dolžina 13,3 km
(I.F4.1) Hrastje–Lešnica (7,8 km)
predvidena predaja prometu: junij 2006
V letu 2006 bo končan javni razpis za nabavo strojne mehanizacije in opreme za AC-bazo Novo mesto. Za gradnjo
manjkajočega dela povezovalne ceste med priključkom Karteljevo in krožiščem Bučna vas se bodo odkupovala manjkajoča
zemljišča. Pridobljeno bo gradbeno dovoljenje in začela se bo gradnja odseka. Končana bodo vsa gradbena dela na trasi
avtoceste, objektih in AC-bazi Novo mesto, potrebni za predajo odseka prometu.
(I.G3) HAJDINA–ORMOŽ, dolžina 27,6 km
(I.G3.1) Hajdina–Ptuj (2,3 km)
predvidena predaja prometu: december 2006
V letu 2006 se bodo nadaljevali odkupi manjkajočih zemljišč in drugih nepremičnin ter pridobivanje gradbenih dovoljenj.
Nadaljevala se bodo gradbena dela na južni mestni vpadnici, pri ureditvi povezovalne ceste ter lokalnih cest, dovoznih, dostopnih in poljskih poti, gradnji mostu čez reko Dravo in treh manjših mostov ter prestavitvi in zaščiti komunaln-energetskih
vodov.
Skupno bo v letu 2006 predanih prometu:
– 17,0 km štiripasovnih avtocest
– 2,0 km priključka
– 3,3 km navezovalnih cest
– ploščad za BS Bertoki
SKUPAJ: 22,3 km
1.3.2. Odseki, na katerih se gradnja v letu 2006 nadaljuje
V letu 2006 se bo nadaljevala gradnja naslednjih odsekov in pododsekov (oznake pred odseki in etapami so povzete po
Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11).
(I.A1) MARIBOR–LENART, dolžina 7,8 km
predvidena predaja prometu: december 2007
Nadaljevala se bodo gradbena dela na trasi, premostitvenih objektih, vodnogospodarskih ureditvah ter prestavitvi in
zaščiti komunalno-energetskih vodov na 1. etapi od km 0,0 do km 2,5 in 2. etapi od km 2,5 do km 5,0. Na 3. etapi od km 5,0
do km 7,8 se bodo nadaljevali odkupi zemljišč in drugih nepremičnin, pridobljeno bo gradbeno dovoljenje za gradnjo 3. etape.
Izveden bo javni razpis za oddajo gradbenih del in začela se bo gradnja 3. etape.
(I.A2) LENART–BELTINCI, dolžina 43,4 km
(I.A2.1) Lenart–Spodnja Senarska (7,2 km)
predvidena predaja prometu:
– december 2007 (2. etapa: od km 7,8 do km 10,0)
– december 2008 (1. etapa: od km 10,0 do km 15,0)
Nadaljevali se bodo odkupi zemljišč in nepremičnin, izdelana bo projektno-tehnična dokumentacije, pridobljena bodo
gradbena dovoljenja. Začela se bo gradnja 2. etape od km 7,8 do km 10,0. Izveden bo javni razpis za oddajo gradbenih del
in začela se bo gradnja 1. etape od km 10,0 do km 15,0.
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(I.A2.3) Cogetinci–Vučja vas (11,6 km)
predvidena predaja prometu: december 2008
Nadaljevala se bodo gradbena dela na trasi, pri premostitvenih objektih, opornih zidovih ter prestavitvi in zaščiti komunalno-energetskih vodov ter protihrupni zaščiti na odseku od priključka Sv. Jurij ob Ščavnici do priključka Vučja vas. Začela
se bo gradnja odseka od Cogetincev do priključka Sv. Jurij ob Ščavnici.
(I.A3) BELTINCI–PINCE, dolžina 40,9 km
(I.A3.4) Lendava–Pince: (16,7 km)
predvidena predaja prometu:
– december 2008: faza B dolžine 4,7 km (pododsek od priključka Lendava do odseka AC Beltinci–Lendava),
– po letu 2008: faza C dolžine 2,8 km (pododsek HC od avtoceste do MMP Dolga vas);
V letu 2006 bodo pridobljena vsa manjkajoča zemljišča, pridobljeni bosta gradbeni dovoljenji za fazi B in C. Na pododseku
od priključka Lendava do odseka AC Beltinci–Lendava (faza B) bo izveden javni razpis za oddajo gradbenih del.
(I.B2) PESNICA–SLIVNICA, dolžina 20,8 km
(I.B2.1) AC Pesnica–Zrkovska cesta (6,3 km)
predvidena predaja prometu:
– december 2007 (od km 16,150 do km 17,150)
– po letu 2008 (od km 10,847 do km 16,150)
V letu 2006 se bo nadaljevala gradnja 1. sklopa: mostu čez Dravo 10-3, 6-1, 3. sklopa: deviacije Vodole–Dragučova I,
5. sklopa: nadvoza Pekel 10-3, 4-7, 8. sklopa: viadukta Dragučova 10-3, 6-7 ter 9. sklopa: železniškega nadvoza 10-3, 4-8.
Izveden bo javni razpis za oddajo gradbenih del 6. sklopa: trase od km 11,616 do km 13,500, galerije Malečnik, predora Vodole
ter viaduktov 10-3, 6-2 Vodole I in 10-3, 6-3 Vodole II ter dodatne ureditve krožišča v Pesnici skupaj s krožiščem na regionalni
cesti Šentilj–Maribor R2-437.
*Opomba: Del odseka od krožišča Pesnica do razcepa Dragučova v dolžini 1 km bo predvidoma predan prometu konec
leta 2007.
(I.B2.5) Nova Zrkovska cesta od km 0,87 do km 3,80 (2,9 km)
predvidena predaja prometu:
– po letu 2008 (od km 1,91 do km 3,80)
V letu 2006 se bo na trasi od km 1,91 do km 3,80 izdelovala projektno-tehnična dokumentacija, nadaljevali se bodo
odkupi zemljišč.
(I.C7) KLANEC–ANKARAN, dolžina 19,9 km
(I.C7.3) Navezava na Luko Koper, II. faza (3,4 km)*
predvidena predaja prometu: december 2007
V letu 2006 se bo dopolnjevala projektno-tehnična dokumentacija, nadaljevali se bodo odkupi zemljišč. Dokončana bodo
preddela in zemeljska dela, začela se bodo izvajati dela pri odvodnjavanju, deviacijah, regulacijah in vodnogospodarskih
ureditvah ter prestavitvah komunalno-energetskih vodov. Na viaduktu Bonifica se bodo izvajala pripravljalna dela, temeljenje
ter gradnja spodnje in zgornje konstrukcije.
*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina II. faze 3,4 km, dejanska dolžina II. faze pa znaša 3,1 km*.
(I.C9) KOPER–IZOLA, dolžina 5,1 km
predvidena predaja prometu: december 2009
V letu 2006 se bo dopolnjevala projektno-tehnična dokumentacija, nadaljevalo se bo odkupovanje zemljišč. Za traso,
premostitvene objekte in predor Markovec se bodo pridobivala gradbena dovoljenja, izveden bo javni razpis za oddajo gradbenih del. Na trasi hitre ceste bodo dokončana preddela, začela se bodo izvajati zemeljska dela, dela pri odvodnjavanju,
deviacijah, regulacijah, vodnogospodarskih ureditvah ter prestavitvah komunalno-energetskih vodov. Začela se bo gradnja
premostitvenih objektov in predora Markovec.
(I.D1) RAZDRTO–VIPAVA, dolžina 15,8 km
(I.D1.2) Rebernice (10,7 km)
predvidena predaja prometu: november 2007
V letu 2006 se bo nadaljevala gradnja trase od km 1,075 do km 6,200 s premostitvenimi objekti in AC-bazo Vipava. Začela
se bo gradnja trase od km 6,200 do km 10,700.
(I.E1) VRBA–PERAČICA, dolžina 10,0 km
predvidena predaja prometu: november 2008
V letu 2006 bo dokončana projektno-tehnična dokumentacija. Izvedeni bodo javni razpisi za oddajo gradbenih del.
Odkupovala se bodo zemljišča, izvedena bo prestavitev (zasuk) letališke steze v Lescah. Izvajala se bodo dela pri prestavitvi komunalno-energetskih vodov. Začela se bo gradnja premostitvenih objektov, nadvozov in podvozov. Izvajala se bodo
zemeljska dela na trasi.
(I.E2) PERAČICA–PODTABOR, dolžina 2,4 km
predvidena predaja prometu: oktober 2007
V letu 2006 se bodo nadaljevala dela na prvih 900 m trase avtoceste in na viaduktu Lešnica. Začela se bo gradnja predora Ljubno ter viaduktov Ljubno in Peračica. Začela se bodo zemeljska dela in gradbena dela pri opornih zidovih na preostali
trasi.
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(I.E5) ŠENTVID–KOSEZE, dolžina 5,7 km
(I.E5.1) Šentvid–Koseze (3,7 km)
predvidena predaja prometu: december 2007
V letu 2006 se bo nadaljevala gradnja celotnega odseka s predorom in avtocesto. Če bodo geološko-geomehanske
razmere dopuščale, bo predor prebit predvidoma sredi leta 2006, tako da bosta predor in avtocesta predana prometu jeseni
leta 2007. Prav tako bosta jeseni 2007 predana prometu priključek avtoceste na Celovško cesto in rekonstrukcija Celovške
ceste, če bo Uredba o Državnem lokacijskem načrtu za odsek Stanežiče–Šentvid sprejeta do maja 2006.
(I.F4) HRASTJE–KRONOVO, dolžina 13,3 km
(I.F4.2) Lešnica–Kronovo (5,5 km)
predvidena predaja prometu: december 2007
V letu 2006 se bodo odkupovala zemljišča in druge nepremičnine ter pridobivala manjkajoča gradbena dovoljenja, nadaljevala se bo gradnja premostitvenih objektov (viaduktov). Izveden bo javni razpis za oddajo gradbenih del, začela se bo
gradnja trase avtoceste in ostalih premostitvenih objektov.
Skupno se bo v letu 2006 gradnja nadaljevala na:
– 59,2 km štiripasovih avtocest
– 18,6 km hitrih cest
– 5,0 km navezovalnih cest*
SKUPAJ: 82,8 km*
1.3.3. Odseki, na katerih se začne gradnja v letu 2006
V letu 2006 se bo začela gradnja naslednjih odsekov in pododsekov (oznake pred odseki in etapami so povzete po
Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11):
(I.A2) LENART–BELTINCI, dolžina 43,4 km
(I.A2.2) Spodnja Senarska–Cogetinci (10,0 km)
predvidena predaja prometu: december 2008
V letu 2006 se bodo odkupovala zemljišča, dokončana bo projektno-tehnična in investicijska dokumentacija. Izveden bo
javni razpis za oddajo gradbenih del, začela se bodo gradbena delana trasi, premostitvenih objektih, komunalno-energetskih
vodih in regulacijah.
(I.A3) BELTINCI–PINCE, dolžina 40,9 km
(I.A3.1) Beltinci–Lendava (17,4 km)
predvidena predaja prometu: december 2008
V letu 2006 bo dokončana projektno-tehnična dokumentacija. Odkupljena bodo zemljišča in pridobljena gradbena dovoljenja. Izveden bo javni razpis za oddajo gradbenih del. Začela se bodo gradbena dela na trasi, pri premostitvenih objektih,
komunalno-energetskih vodih in regulacijah.
(I.G1) SLIVNICA–GRUŠKOVJE
(I.G1.1) Slivnica–Draženci (18,9 km)*
predvidena predaja prometu: december 2009
V letu 2006 bodo odkupljena zemljišča in druge nepremičnine ter izdelana projektno-tehnična dokumentacija. Izveden
bo javni razpis za oddajo gradbenih del.
*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 18,9 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 19,5 km*.
(II.G1.1) Draženci–Gruškovje (13,9 km)
predvidena predaja prometu:
– april 2007 (pododsek MMP Gruškovje–državna meja v dolžini 0,6 km)
– po letu 2008 (pododsek Draženci–MMP Gruškovje)
V letu 2006 so predvideni izdelava projektno-tehnične in investicijske dokumentacije, odkupi zemljišč in drugih nepremičnin ter izvedba javnega razpisa za oddajo gradbenih del ter začetek gradbenih del na trasi, pri premostitvenih objektih,
komunalno-energetskih vodih in regulacijah na pododseku MMP Gruškovje–državna meja v dolžini 0,6 km.
MMP Dragonja
predvidena predaja prometu: december 2007
V letu 2006 je predvidena gradnja in dokončanje MMP Dragonja. DARS d.d. bo sofinanciral naložbo, ki jo vodi Ministrstvo
za javno upravo in sicer gradnjo hitre ceste na območju mejne ploščadi.
Skupno se bo v letu 2006 gradnja začela na
– 47,5 km štiripasovnih avtocest*
SKUPAJ: 47,5 km*
1.3.4. Odseki, na katerih se v letu 2006 izvajajo pripravljalna dela pred začetkom gradnje
V letu 2006 se bodo izvajala pripravljalna dela pred začetkom gradnje na naslednjih odsekih in pododsekih (oznake pred
odseki in etapami so povzete po Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11):
(I.B2) PESNICA–SLIVNICA, dolžina 20,8 km
(I.B2.2) Zrkovska cesta–Ptujska cesta (4,2 km)
Predvidena predaja prometu: po letu 2008
V letu 2006 bo dokončana projektno-tehnična in investicijska dokumentacija ter odkupljena zemljišča. Končana bodo
arheološka izkopavanja. Izveden bo javni razpis za oddajo gradbenih del na trasi avtoceste ter AC-bazi Maribor. Začela se
bo razširitev AC-baze Maribor.
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(I.F3) BIČ–HRASTJE, dolžina 22,5 km
(I.F3.3) Pluska–Ponikve (6,3 km)*
predvidena predaja prometu: december 2008
V letu 2006 se bo izdelovala projektno-tehnična in investicijska dokumentacija. Odkupovala se bodo zemljišča in druge
nepremičnine. Izveden bo javni razpis za oddajo gradbenih del na trasi avtoceste.
*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 6,3 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 7,6 km*.
(I.F3.4) Ponikve–Hrastje (8,6 km)
predvidena predaja prometu: december 2008
V letu 2006 se bo izdelovala projektno-tehnična in investicijska dokumentacija. Odkupovala se bodo zemljišča in druge
nepremičnine. Izveden bo javni razpis za oddajo gradbenih del na trasi avtoceste.
Skupno se bodo v letu 2006 pripravljalna dela pred začetkom gradnje izvajala na:
– 20,4 km štiripasovnih avtocest*
SKUPAJ: 20,4 km*
Tabela 2:
VREDNOST DEL V LETU 2006 PRI GRADNJI AVTOCEST, KI BODO V LETU 2006 PREDANE PROMETU IN NA
KATERIH
SE GRADNJA V LETU 2006 NADALJUJE ALI ZAČENJA
Tabela 2:
v 000 SIT

Številka odseka
po Resoluciji o
NPIA,
Razpredelnica 11
I.A1
I.A2
I.A2
I.A3
I.B2

I.B4
I.C7
I.C7
I.C9
I.D1
I.E1
I.E2
I.E5
I.F3
I.F4
I.F4
I.G1
I.G3

SKUPAJ

I.A2.1
I.A2.2
I.A2.3
I.A3.1
I.A3.4
I.B2.1
I.B2.2
I.B2.5
I.B4.2
I.C7.3
I.C7.5
I.D1.2

I.E5.1
I.F3.3
I.F3.4
I.F4.1
I.F4.2
I.G1.1
I.G3.1

Postavka/odsek
Maribor - Lenart
Lenart - Beltinci
Lenart - Beltinci
Beltinci - Pince
Pesnica - Slivnica

HoĆe - Arja vas
Klanec - Ankaran
Klanec - Ankaran
Koper - Izola
Razdrto - Vipava
Vrba - PeraĆica
PeraĆica - Podtabor
Šentvid - Koseze
BiĆ - Hrastje

Pododsek

Lenart - Sp. Senarska
Sp. Senarska - Cogetinci
Cogetinci - VuĆja vas
Beltinci - Lendava
Lendava - Pince *
Pesnica - Zrkovska cesta
Zrkovska cesta - Ptujska cesta
Nova Zrkovska c.: km 0,87 - km 3,8 *
PrikljuĆek LjubeĆna
Navezava na Luko Koper: II.faza *
PlošĆad za BS Bertoki
Rebernice

Šentvid - Koseze
Pluska - Ponikve *
Ponikve - Hrastje
Hrastje - Kronovo
Hrastje - Lešnica
Lešnica - Kronovo
Hrastje - Kronovo
Slivnica - Gruškovje
Slivnica - Draženci *
Hajdina - Ormož
Hajdina - Ptuj
MMP Gruškovje - državna meja (HR)
MMP Dragonja

Plan razvoja
in obnavljanja
za leto 2006
9.690.000
3.950.000
1.490.000
5.619.000
1.954.000
10.393.000
7.500.000
508.000
715.000
1.955.000
3.944.000
567.000
3.514.000
9.345.200
4.175.000
2.944.000
13.430.000
400.000
370.000
8.053.756
5.033.881
4.600.000
4.256.192
1.100.000
300.000
105.807.029

1.3.5. Odseki, predani prometu v letih od 1994 do 2005, na katerih se v letu 2006 izvajajo zaključna dela
V letu 2006 se bodo izvajala zaključna dela na naslednjih odsekih in pododsekih (odseki, ki so bili predani prometu pred
letom 1994, to je pred začetkom izvajanja nacionalnega programa izgradnje avtocest, in na katerih se bodo v letu 2006 izvajala
zaključna dela, so prikazani v poglavju 1.3.6.) (imenovanja in oznake so v skladu z Resolucijo o NPIA, razpredelnica 11):
– (I.A2.4) Vučja vas–Beltinci z R353
– (I.B2.3) Ptujska cesta–Slivnica
– (I.B3)
Fram–Slivnica–BDC
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– (I.B4.1) Priključek Lopata
– (I.B6.1) Vransko–Trojane
– (I.B6.2) Trojane–Blagovica
– (I.B7.1) Blagovica–Lukovica
– (I.B7.2) Lukovica–Krtina
– (I.B8)
Zadobrova–Tomačevo
– (I.B9)
Šentjakob–Malence
– (I.C6.2) Kozina–Klanec od km 7,5 do km 11,5
– (I.C7.1) Klanec–Socerb
– (I.C7.2) Socerb–Srmin
– (I.C8)
Srmin–Škofije
– (I.F1.1) Ploščad za BS Cikava
– (I.F2)
Višnja Gora–Bič
– (I.F3.1) Bič-Korenitka
– (I.F3.2) Korenitka–Pluska
– (I.F5)
Kronovo–Smednik (gradnja krožišča)
– (I.F6)
Smednik–Krška vas (gradnja priključne ceste za letališče)
– (I.F7)
Krška vas–Obrežje
Na zgornjih odsekih bodo v letu 2006 izvedena zaključna dela, potrebna za dokončanje odsekov. Vrednosti del po posameznih odsekih so razvidne iz priloge 2. V letu 2006 znaša vrednost zaključnih del na odsekih avtocest, ki so bili predani
prometu v letih od 1994 do 2005, skupaj 8.055 mio SIT.
Skupno se bodo v letu 2006 izvajala zaključna dela na novih avtocestah in cestah (zgrajenih po letu 1994) na:
– 139,0 km štiripasovnih avtocest
– 6,7 km hitrih cest
– 7,0 km priključkov
SKUPAJ: 152,7 km
1.3.6. Odseki, zgrajeni pred letom 1994, na katerih se v letu 2006 izvajajo zaključna dela
V letu 2006 bodo na določenih avtocestnih odsekih, ki so bili predani prometu pred letom 1994 (tj. pred ustanovitvijo
DARS d.d.), izvedena zaključna in dodatna dela, ki so bila predvidena in zahtevana ob izdaji lokacijskih odločb in se nanašajo
predvsem na varovanje pred čezmernim hrupom ali pa jih zahtevajo naknadno sprejeti predpisi (npr. povečanje največjih
dovoljenih osnih obremenitev vozil), ki jih mora upravljavec avtocest spoštovati. Vrednost zaključnih del po posameznih
odsekih je prikazana v prilogi 2. Skupaj znaša vrednost zaključnih del na odsekih, ki so bili zgrajeni pred letom 1994, v letu
2006 422 mio SIT.
1.3.7. Odseki, za katere se v letu 2006 izvaja dokončna premoženjska ureditev
V letu 2006 bodo za avtocestne odseke, ki so bili že predani prometu pred letom 2006, potekali odkupi zemljišč po dokončni odmeri, za kar je predvidenih skupaj 291 mio SIT. Specifikacija teh odsekov je razvidna iz priloge 3.
1.3.8. Razširitev obstoječih ČCP in nadaljevanje gradnje SCP
V letu 2006 so predvidene razširitve obstoječih čelnih cestninskih postaj in nadaljevanje gradnje stranskih cestninskih
postaj. Za ta dela je predvideno skupaj 532 mio SIT.
1.3.9. Vadbeni poligon na Igu
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 800-03/96-10/1-8 z dne 25. 11. 1996 o podpori projektu zagotavljanja
reševanja v avtocestnih predorih je bil v letu 1997 med Ministrstvom za promet, Ministrstvom za obrambo in DARS d.d.
sklenjen dogovor. Podpisniki dogovora so se sporazumeli, da je za uspešno uveljavitev nalog reševanja v predorih poleg
nabave specialnih vozil potrebno zgraditi tudi vadbeni predor v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. Po tem
dogovoru DARS d.d. krije polovico stroškov za gradnjo navedenega vadbenega predora. V letu 1999 je bil med Ministrstvom
za obrambo in DARS d.d. sklenjen še operativni sporazum in pozneje še dva dodatka k temu sporazumu, ki sta podrobneje
določila naloge za nakup 6 reševalnih vozil in tudi pri bodoči gradnji vadbenega predora na Igu.
V letu 2006 bo DARS d.d. na podlagi sklenjenega dogovora sofinanciral gradnjo vadbenega poligona na Igu v višini
400 mio SIT.
1.3.10. Kontrola in potrjevanje kakovosti
V letu 2006 se bodo izvajale zunanja kontrola kakovosti del na navezovalnih in priključnih cestah ter s tem povezane
strokovno-tehnične storitve ter tudi različna načrtovana manjša naročila, ki so povezana z reševanjem problematike zagotavljanja kakovosti pri avtocestnih projektih.
V letu 2006 je tako za kontrolo in potrjevanje kakovosti predvidenih skupaj 50 mio SIT.
1.3.11. Revizije projektno-tehnične dokumentacije
Skladno s 53. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02) so bile z letom 2004 uvedene revizije
projektno-tehnične dokumentacije zahtevnih objektov. Vključujejo naslednja preverjanja:
– zanesljivost objekta in skladnost s prostorskimi akti,
– ali je z načrti tehničnih rešitev dokazano izpolnjevanje bistvenih zahtev,
– ali je vplivno območje objekta določeno na predpisan način,
– ali je izvedena kontrola brezhibnosti tehničnih rešitev in računske pravilnosti gradbenih konstrukcij.
Revizija projektno-tehnične dokumentacije je v neposredni povezavi s pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja, ki jih
določa 66. člen omenjenega ZGO-1.
V letu 2006 je tako za izvajanje revizij projektno-tehnične dokumentacije predvidenih skupaj 200 mio SIT.
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1.3.12. Uslajevanje zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 03/02) zavezuje naročnika, da imenuje enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu, če dela na gradbišču izvaja več
izvajalcev del. Skladno z uredbo bodo v letu 2006 koordinatorji opravljali naloge zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na
vseh odsekih med glavnimi gradbenimi deli in za odseke med pripravljalnimi gradbenimi deli. Koordinatorji bodo med pripravo
skrbeli za izdelavo varnostnega načrta in med gradnjo predvsem usklajevali varnostne načrte s spremembami na gradbiščih
ter preverjali varno izvajanje delovnih postopkov.
V letu 2006 je tako za koordinacijo zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu predvideno skupaj 30 mio SIT.
1.3.13. Razvojno-raziskovalne naloge
Za uresničitev razvojno-raziskovalnih nalog s področja gradnje in obnavljanja avtocest ter za pripravo študij in ekspertiz,
ki so podlaga za oblikovanje strokovnih odločitev, je predvideno financiranje strokovnih del s številnih tematskih področij:
– naloge s področja sodobnih materialov in tehnologij za gradnjo cest,
– naloge s področja izboljšanja prometne varnosti,
– naloge s področja ureditve in varovanja okolja cest,
– naloge s področja zagotavljanja in potrjevanja kakovosti gradbenih materialov in gradbenih proizvodov pri gradnji
cest,
– naloge s področja sistemov za gospodarjenje z avtocestami in pripadajočimi objekti ter optimizacijo ukrepov pri obnavljanju avtocest,
– naloge s področij geologije, geomehanike in geotehnike,
– naloge s področja ekonomike naložb,
– naloge s področja informacijske podpore gradnji in vzdrževanju,
– naloge s področja posodobitve in uvedbe novih postopkov za projektiranje,
– naloge s področja inteligentnih prometnih sistemov;
V letu 2006 je tako za izvedbo razvojno-raziskovalnih nalog predvideno skupaj 30 mio SIT.
1.4. INVESTICIJSKE VREDNOSTI
1.4.1. Odstopanje investicijskih vrednosti in primerjava z Resolucijo o NPIA
Investicijske vrednosti posameznih odsekov, na katerih je ugotovljena njihova sprememba, prikazuje Tabela 3 (nove
investicijske vrednosti glede na zadnje potrjene investicijske vrednosti v prejšnjih LP ROAC, nivo cen: 12/02). Na kratko so
predstavljeni tudi pomembnejši razlogi za spremembe investicijskih vrednosti.
Spremembe investicijskih vrednosti na posameznih avtocestnih odsekih Pomurskega avtocestnega kraka (AC Maribor–Pince) so posledica višje stopnje obdelave projektno-tehnične dokumentacije glede na čas priprave Resolucije o NPIA.
Do odstopanj je prišlo predvsem zaradi spremenjenih geoloških pogojev, sprememb števila in zahtevnosti objektov, sprememb
posameznih potekov trase ter pogojev soglasjedajalcev (okoljevarstveni pogoji). Ker so se na posameznih odsekih investicijske
vrednosti tudi znižale, je realno pričakovati, da bo celotni Pomurski avtocestni krak zgrajen s finančnimi sredstvi, predvidenimi
z Resolucijo o NPIA.
V Tabeli 3a so navedeni odseki, na katerih je v letu 2006 predviden začetek gradnje in do zdaj niso bili navedeni v
LP ROAC. Določeni sta tudi struktura finančnih virov za te odseke in struktura finančnih virov za obnove v letu 2006.
V Tabeli 3b je prikazana primerjava novih ocen investicijskih vrednosti z vrednostmi iz Resolucije o NPIA in sicer za vse
odseke, vključene v Resolucijo o NPIA v sklop C (odseki v gradnji), sklop D (odseki v pripravi, za katere je bila uredba o LN
takrat že sprejeta) in sklop E (odseki, ki so se načrtovali).
V Resoluciji o NPIA je v 2. poglavju Analiza novih investicijskih vrednosti Nacionalnega programa izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji na področju graditve avtocestnega omrežja (Uradni list RS z dne 6. 5. 2004, stran 6737) navedeno: »Obseg
gradnje in investicijske vrednosti avtocestnih odsekov/pododsekov se načeloma lahko razlikuje od obsega gradenj in investicijskih vrednosti določenih v NPIA RS, vendar pod pogojem, da skupni obseg še ne izvedenih avtocestnih odsekov/pododsekov
(sklopi C, D in E) in njihovih investicijskih vrednosti ostane v obdobju najmanj petih let na ravni predvidenih časovnih obdobij
izvajanja NPIA RS, oziroma lahko odstopa največ 10% od njihove skupne ocenjene investicijske vrednosti.«.
Iz Tabele 3b (Primerjava novih ocen investicijskih vrednosti z vrednostmi v Resoluciji o NPIA – nivo cen: 12/2002) je
razvidno:
– skupna vrednost sklopov C, D in E v Resoluciji o NPIA znaša 785.684 mio SIT;
– nova skupna vrednost sklopov C,D in E v septembru 2006 na podlagi potrjenih investicijskih vrednosti v sprejetih LP ROAC, potrjenih investicijskih programih in investicijskih programih v pripravi znaša 814.927 mio SIT, kar je za 29.243 mio SIT
oziroma 3,7% več kot v Resoluciji o NPIA;
Iz Tabele 3b je tudi razvidno, da so se v obdobju od sprejetja Resolucije o NPIA investicijske vrednosti nekaterih odsekov
v primerjavi z Resolucijo o NPIA zmanjšale, nekatere pa povečale; skupni rezultat, povečanje za 3,7% v tem obdobju pa je
v skladu z določili Resolucije o NPIA. Ob tem, da so najtežji avtocestni odseki že zgrajeni oziroma se gradijo in ob sprotnem
analiziranju spreminjanja investicijskih vrednosti pri izvajanju Resolucije o NPIA je mogoče z veliko gotovostjo predpostaviti,
da v petih letih po njenem sprejetju, torej do februarja 2009, okvir 10% povečanja za sklope C, D in E ne bo presežen.

Lenart - Beltinci

I.A2.1

I.A3.4

I.B4.2

I.C7.3

I.C9

I.A2

I.A3

I.B4

I.C7

I.C9

Rekonstrukcija Mariborske ceste

Hrastje - Kronovo

Severna magistrala
Celje

I.F4.1

I.2.1

I.F4

I.2

SKUPAJ

Hrastje - Lešnica

Vrba - Peraþica

Navezava na Luko Koper II. faza

Prikljuþek Ljubeþna

Lendava - Pince

Lenart - Sp. Senarska

Etapa

153.826.892

5.274.107

21.588.000

16.602.272

29.865.669

11.022.896

2.180.631

35.838.803

13.277.213

18.177.301

Zadnja potrjena
inv. vrednost v LP
ROAC
(brez SF)

160.649.023

5.274.107

22.168.543

17.728.153

31.597.794

11.368.697

2.180.631

37.183.601

14.344.419

18.803.078

Zadnja potrjena
inv. vrednost v LP
ROAC
(s SF)

162.899.824

5.506.858

21.538.477

23.971.754

30.433.801

10.924.532

2.269.943

29.844.185

13.877.198

24.533.076

Nova inv. vred
LP ROAC 2006
(brez SF)

172.166.956

5.806.858

22.156.520

25.097.636

32.593.426

11.307.833

2.412.443

32.096.483

15.064.404

25.631.353

Nova inv. vred
LP ROAC 2006
(s SF)

599.985

višji nivo obdelave projekta
599.985 (v Re NPIA je ocena na podlagi nedokonþanega
idejnega projekta)

višji nivo obdelave projekta (v Re NPIA je ocena
na podlagi idejnega projekta)

višji nivo projektiranja

232.751 dodatna in veþ dela pri arheoloških raziskavah
9.072.932

232.751

-49.523

1.493.797

premostitveni objekti

oskrbno storitvene cone v Maþkovcu

1.387.154
1.367.314

pogoji iz DLN (arheologija, CP, JR, PHO)

-49.523 manjši obseg del od predvidenega na obmoþju

7.369.482

3.121.217

568.132

-98.364

89.312

-186.146

-3.983.472

sprememba variante

568.132 podaljšanje dolžine odseka

-98.364 višji nivo obdelave projekta

89.312

vkljuþitev veþjega dela obstojeþe obvoznice
Lendava od predvidenega

-5.994.618 znižanje nivelete zaradi dogovora z AŽP

-1.825.000

439.290

poveþana vrednost odkupov zemljišþ in objektov

zožitev NPP

424.694

23.421

500.954

poveþan obseg vodnogosp. Ureditve
dodatna prometna oprema
zaradi etapne gradnje

214.850

50.047

1.082.545

poveþan obseg krajinskih ureditev

dodatni objekt pri preþkanju plinovoda

podaljšanje viaduktov zaradi
geološko - geom. razmer

250.863

1.003.450

poveþan obseg apnene stabilizacije
izboljšanje zg. ustroja zaradi
poveþanih prom. obremenitev

1.987.577

378.085

višji nivo obdelave projekta
(v Re NPIA je ocena na podlagi nedokonþanega
idejnega projekta)

plaþilo spremembe namembnosti

Razlogi za razliko
med staro in novo investicijsko vrednostjo

dodatna stroški na postavki ostalo

6.355.775

Razlika med
novo in zadnjo
potrjeno
vrednostjo

v 000 SIT

Št.

I.E1

Koper - Izola

Klanec - Ankaran

Hoþe - Arja vas

Beltinci - Pince

Maribor - Lenart

Odsek

I.A1

Številka odseka
po Resoluciji o
NPIA

Tabela 3:

Tabela 3:
NOVE INVESTICIJSKE VREDNOSTI V PRIMERJAVI Z ZADNJIMI POTRJENIMI INVESTICIJSKIMI VREDNOSTMI V PREJŠNJIH LP ROAC
Odseki, ki so v letu 2006 v gradnji
Nivo cen: 12/2002
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Kronovo - Smednik

Krška vas - Obrežje

I.F5

I.F7

SKUPAJ

Srmin - Škofije

Etapa

47.430.133

23.982.725

14.627.408

8.820.000

50.164.176

24.647.546

16.418.146

9.098.484

Zadnja potrjena
Zadnja potrjena
inv. vrednost v LP inv. vrednost v LP
ROAC
ROAC
(brez SF)
(s SF)

48.731.241

24.228.331

15.243.271

9.259.639

Nova inv. vred
LP ROAC 2006
(brez SF)

51.465.284

24.893.152

17.034.009

9.538.123

Nova inv. vred
LP ROAC 2006
(s SF)

1.301.108

245.606

dodatna gradbena dela

dodatni odkup nepremiþnin

dodatne vzporedne ceste

615.863 dodatna in veþ dela: obnova lokalne cete, izvedba

15.635

229.971

615.863

-91.000

nižja vrednost za
projektiranje in na postavki ostalo

53.000
284.000

višja vrednost odkupov zemljišþ

71.000

51.000

dodatna dela pri izvedbi pokritega vkopa Škofije
(nadgradnja elektro opreme)

dodatni odkup hiše

72.000

dodatna dela pri izvedbi pokritega vkopa Škofije
(izvedba sidrne stene)

Razlogi za razliko
med staro in novo investicijsko vrednostjo

439.639 dodatna in veþ dela na trasi

Razlika med
novo in zadnjo
potrjeno
vrednostjo

Št.

I.C8

Odsek

v 000 SIT

3894 /

Številka odseka
po Resoluciji o
NPIA
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Tabela 3:
NOVE INVESTICIJSKE VREDNOSTI V PRIMERJAVI Z ZADNJIMI POTRJENIMI INVESTICIJSKIMI VREDNOSTMI V PREJŠNJIH LP ROAC
Odseki, na katerih se v letu 2006 izvajajo zaključna dela
Nivo cen: 12/2002
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I.A2.1
I.A3.1
I.B2.2
I.F3.3
I.F3.4
I.G1.1

Etapa

1

Sp. Senarska - Cogetinci
2
Beltinci - Lendava
4
Zrkovska cesta - Ptujska cesta
5
Pluska - Ponikve
5
Ponikve - Hrastje
3
Slivnica - Draženci
6
MMP Gruškovje - državna meja
7
MMP Dragonja
SKUPAJ

Lenart - Beltinci
Beltinci - Pince
Pesnica - Slivnica
Biþ - Hrastje
Biþ - Hrastje
Slivnica - Gruškovje

Odsek

67,9

10,0
17,4
4,2
7,6
8,6
19,5
0,6

Dolžina
(km)

24.682.219
24.423.035
9.896.889
13.443.005
11.953.176
61.515.909
1.587.529
300.000
147.801.762

Ocena
investicijske
vrednosti
(brez SF)
26.491.666
25.909.521
10.497.639
14.308.967
12.807.888
70.168.519
1.837.712
300.000
162.321.912

Ocena
investicijske
vrednosti
(s SF)
1.807.089
1.978.757
410.012
1.195.806
1.373.507
7.786.610
297.209
264.000
15.112.990

Investicijski
transferi 9

2.961.866
2.930.764
1.187.627
1.613.161
1.434.381
7.381.909
190.503
36.000
17.736.211

Davek na
dodano
vrednost povraþilo
21.722.711
21.000.000
8.900.000
11.500.000
10.000.000
55.000.000
1.350.000
0
129.472.711

Skupaj drugi
viri

16.118.711

16.118.711

EIB VII

113.354.000

5.604.000
21.000.000
8.900.000
11.500.000
10.000.000
55.000.000
1.350.000

OBVEZNICE / KREDITI

Predvideni viri

v 000 SIT

Obnavljanje AC omrežja
SKUPAJ

10.150.000
10.150.000

Vrednost obnov AC
omrežja v letu 2006
(brez stroškov
financiranja)

10.400.000
10.400.000

Vrednost obnov AC omrežja v letu
2006
s stroški financiranja

4.182.000
4.182.000

Investicijski
transfejri

1.218.000
1.218.000

Davek na
dodano vrednost
- povraþilo

5.000.000
5.000.000

Obveznice /
krediti

v 000 SIT

Št.

Namen

VREDNOST OBNOV AVTOCESTNIH ODSEKOV V LETU 2006

VREDNOST OBNOV  AVTOCESTNIH ODSEKOV V LETU 2006

Opombe:
1. Navedena je nova investicijska vrednost po investicijskem programu, ki je v izdelavi.
2. Navedena je nova investicijska vrednost po investicijskem programu, ki je v izdelavi.
3. Navedena je investicijska vrednosti po Resoluciji o NPIA. Ko bo potrjen investicijski program, bo v Letnem planu razvoja in obnavljanja za leto 2007 vnesena investicijska vrednost iz potrjenega investicijskega programa ter tej
vrednosti prilagojeni viri financiranja. Ob potrditvi INV P bodo izpolnjeni pogoji za priþetek postopkov javnega naroþanja gradbenih del.
4. Navedena je inv. vrednost po Resoluciji o NPIA. Investicijski program je v pripravi. Ko bodo investicijski program potrjen, bo v Letnem planu razvoja in obnavljanja za leto 2007 vnesena investicijska vrednost iz potrjenega
investicijskega programa ter tej vrednosti prilagojeni viri financiranja.
5. Navedene so inv. vrednosti po Resoluciji o NPIA. Uredba o DLN še ni sprejeta, inv. programi še niso v pripravi. Ko bodo investicijski programi potrjeni, bodo v Letnem planu razvoja in obnavljanja za leto 2007 vnesene investicijske
vrednost iz potrjenih investicijskih programov ter tem vrednostim prilagojeni viri financiranja.
6. Investicija je vkljuþena v dodatni program Re NPIA, kjer inv. vrednost ni ocenjena. Navedena inv. vrednost je ocenjena na podlagi nerecenziranega idejnega projekta.
7. Investicijo vodi Ministrstvo za javno upravo. V tabeli je prikazan zgolj delež sofinanciranja DARS, ki znaša 300 mio SIT.
8. Za vse gornje odseke, ki se financirajo tudi z zadolževanjem, bodo pogoji za oddajo gradbenih del zagotovljeni šele ob sprejetju ustreznih zakonov o soglasju in poroštvu.
9. Sredstva, doloþena v proraþunu RS na postavki "sredstva za izgradnjo avtocest (DARS)".

I.A2
I.A3
I.B2
I.F3
I.F3
I.G1

Številka odseka
po Resoluciji o NPIA,
Razpredelnica 11

Tabela 3a:
INVESTICIJSKE VREDNOSTI AVTOCESTNIH ODSEKOV, KI DOSLEJ ŠE NISO BILI NAVEDENI V LP ROAC
Odseki, na katerih se v letu 2006 prične gradnja
Nivo
cen: 12/2002
Tabela
3a:
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Biþ - Korenitka

Blagovica - Lukovica
Srmin - Socerb
Socerb - Klanec
Rebernice
Trojane - Blagovica

Cogetinci - Vuþja vas
Obvoznica Pragersko
Markovci - Gorišnica
Gorišnica - Ormož

Zrkovska cesta - Ptujska cesta
Nova Zrkovska cesta: od km 0,87 do km 3,8

330,2

7,2
16,7
2,3
5,5
2,0
5
5,1
10,0
2,4
2,8
7,8
5,5
10,0
17,4
19,5
13,7
3,9
4,1
2,0
7,6
8,6
0
3,3

785.684

13.277
35.839
7.684
6.176
2.181
17.203
29.866
16.602
10.825
4.571
24.979
14.663
18.571
31.793
61.516
0
18.633
10.252
2.936
13.443
11.953
1.669
2.331

9.897
3.551
18.177
27.703
4.092
3.185
6.837
8.819
24.740
26.877

41.803
27.563
4.497
13.874
47.654
14.392
46.371
45.906
6.238
7.937
14.627
23.982

5

814.927

13.877
29.844
7.480
6.176
2.270
17.203
30.434
23.971
10.825
4.776
21.538
14.663
24.682
24.423
61.516
0
18.633
10.252
2.936
13.443
11.953
1.669
2.331

9.897
3.551
24.533
27.703
3.758
3.185
6.837
9.260
36.312
25.955

41.803
27.563
4.843
16.034
51.169
15.729
46.371
49.006
8.359
8.669
15.243
24.254

v mio SIT
6=5-4

600
-5.995
-204
0
89
0
568
7.369
0
205
-3.441
0
6.111
-7.370
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
6.356
0
-334
0
0
441
11.572
-922

0
0
346
2.160
3.515
1.337
0
3.099
2.121
732
616
272

29.243

v mio SIT

Razlika
glede na
Re NPIA

103,7%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

105%
83%
97%
100%
104%
100%
102%
144%
100%
104%
86%
100%
133%
77%
100%

100%
100%
135%
100%
92%
100%
100%
105%
147%
97%

100%
100%
108%
116%
107%
109%
100%
107%
134%
109%
104%
101%

%
7=5/4

odstotek doseganja vrednosti
iz ReNPIA

*Opomba: na označenih mestih so navedene dejanske dolžine odsekov, ki se razlikujejo od dolžin, navedenih v Re NPIA

*Opomba: na oznaþenih mestih so navedene dejanske dolžine odsekov, ki se razlikujejo od dolžin, navedenih v Re NPIA

Korenitka - Pluska
Hrastje - Lešnica
Lešnica - Kronovo
Spodnja Senarska - Cogetinci
Beltinci - Lendava
Slivnica - Draženci *
Draženci - Gruškovje
HC Jagodje - Lucija
Navezava Pirana
Stanežiþe - Brod
Pluska - Ponikve *
Ponikve - Hrastje
Plošþad BS Cikava

I. in II. Faza in BS Bertoki

Lenart - Spodnja Senarska
Lendava - Pince
Hajdina - Ptuj
Ptuj - Markovci

4,2
2,9
7,8
11,6
6,05
5,6
10,36
2,4
3,7
17,6

6,3
14,6
4,37
5,95
10,5
4,4
10,7
8,2
4,3
4,8
9,15
12,3

4

v mio SIT

nova investicijska
vrednost
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SKUPAJ

LENART - BELTINCI
BELTINCI - PINCE
HAJDINA - ORMOŽ
HAJDINA - ORMOŽ
PRIKLJUýEK LJUBEýNA
NAVEZAVA NA LUKO KOPER
KOPER - IZOLA
VRBA - PERAýICA
PERAýICA - PODTABOR
BIý - HRASTJE
HRASTJE - KRONOVO
HRASTJE - KRONOVO
LENART - BELTINCI
BELTINCI - PINCE
SLIVNICA - GRUŠKOVJE
SLIVNICA - GRUŠKOVJE
JAGODJE - LUCIJA
JAGODJE - LUCIJA
ŠENTVID - KOSEZE
BIý - HRASTJE
BIý - HRASTJE
ŠMARJE-SAP - VIŠNJA GORA
IZOLA - JAGODJE

SKLOP E: AC ODSEKI V NAýRTOVANJU

SLIVNICA - PESNICA
SLIVNICA - PESNICA
MARIBOR - LENART
LENART - BELTINCI
SLOVENSKA BISTRICA - HAJDINA
HAJDINA - ORMOŽ
HAJDINA - ORMOŽ
ŠKOFIJE - SRMIN
ŠENTVID - KOSEZE
SMEDNIK - KRŠKA VAS

SKLOP D: AC ODSEKI V PRIPRAVI - SPREJETA UREDBA O LN

SLIVNICA - PESNICA
LENART - BELTINCI
PRIKLJUýEK LOPATA
BLAGOVICA - ŠENTJAKOB
KLANEC - ANKARAN
KLANEC - ANKARAN
RAZDRTO - VIPAVA
VRANSKO - BLAGOVICA
PODTABOR - NAKLO
BIý - HRASTJE
KRONOVO - SMEDNIK
KRŠKA VAS - OBREŽJE

3

v km

Re NPIA

Št.

Pesnica - Zrkovska cesta
Vuþja vas - Beltinci z rekonstrukcijo R1-230

2

1

Dolžina

3896 /

SKLOP C: AC ODSEKI V GRADNJI

Etapa

Odsek

Tabela 3b:
PRIMERJAVA
Tabela
3b: NOVIH INVESTICIJSKIH VREDNOSTI AVTOCESTNIH ODSEKOV Z VREDNOSTMI IZ RESOLUCIJE O NPIA
Nivo cen: 12/2002

Stran
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S stroški
financiranja

v 000 SIT

Brez stroškov
financiranja

v 000 SIT

SKUPAJ

8,2
9,2
17,6
12,3
2,4
6,1

52.942.758
17.034.009
26.266.094
24.893.152
9.538.123
3.758.209

134.432.345

49.005.500
15.243.271
25.955.492
24.228.331
9.259.639
3.758.209

127.450.442

27.703.459
10.824.866

1.669.242

11,6
2,4

-

186.221.770

41.802.726

46.371.000
36.312.000
21.538.477

6,3

10,7
3,7
7,8

10.924.532

3,1

5,1

KLANEC - ANKARAN: plošĆad za BS Bertoki
KOPER - IZOLA

13.877.198
23.971.754

5.506.858

7,2
10

2,9

2.090.514

481.377.057

167.704.845

14.663.422
7.480.000
24.533.076

5,5
2,3
7,8

LPROAC 2005

LPROAC 2005

LPROAC 2003

LPROAC 2006

LPROAC 2006

LPROAC 2006

2.217.222

510.553.667

5.806.858 LPROAC 2006

177.029.127

15.064.404 LPROAC 2006
25.097.636 LPROAC 2006

15.090.937 LPROAC 2005
7.555.004 LPROAC 2006
25.631.353 LPROAC 2006

686.854 LPROAC 2005
32.593.426 LPROAC 2006

11.307.833 LPROAC 2006

3.685.896 LPROAC 2005
2.412.443 LPROAC 2006

32.096.483 LPROAC 2006

1.774.242 LPROAC 2004

199.092.195

30.343.151 LPROAC 2005
11.612.640 LPROAC 2005

49.322.727 LPROAC 2004
39.117.689 LPROAC 2005
22.156.520 LPROAC 2006

LPROAC 2004

LPROAC 2005

LPROAC 2005

LPROAC 2005
LPROAC 2005
LPROAC 2005

LPROAC 2005
LPROAC 2005

LPROAC 2005

LPROAC 2005
LPROAC 2005

LPROAC 2005

LPROAC 2004

LPROAC 2005
LPROAC 2005

LPROAC 2004
LPROAC 2005
LPROAC 2005

170.293

39.212.986

1.146.035

3.998.489

285.775
575.899

217.961
100.722
268.673

246.843

56.839.895

660.823

20.124.581

1.665.264
2.876.610

1.759.611
897.600
2.943.969

77.922
3.652.056

1.310.944

286.197
108.932
214.640

426.087
272.393

3.581.302

200.309

21.421.260

2.399.063
1.298.984

5.564.520
4.357.440
2.584.617

5.016.327

15.294.053

5.880.660
1.829.193
3.114.659
2.907.400
1.111.157
450.985

257.136
240.050

296.470

173.933

2.722.012

0
254.300

1.504.971
258.048
281.861

248.899

32.492.485

6.765.320
7.375.728
5.538.289
5.374.957
4.130.966
3.307.224

v 000 SIT

DAVEK NA
DODANO
VREDNOSTPOVRAýILO

71.490

16.461.810

6.677.752

6.677.752

0

9.784.058

9.784.058

v 000 SIT

INVEST.
TRANSFERJIKOHEZIJA

488.626

112.514.691

1.806.858

30.800.823

1.951.039
10.130.261

1.977.572
998.322
3.212.642

186.854
3.866.696

1.597.141

683.223
512.443

3.877.772

374.242

24.143.272

2.399.063
1.553.284

7.069.491
4.615.488
2.866.478

5.265.226

57.570.596

12.645.980
9.204.921
18.437.006
8.282.357
5.242.123
3.758.209

v 000 SIT

LASTNA
SREDSTVA
SKUPAJ

1.728.595

398.038.977

4.000.000

146.228.305

13.113.365
14.967.375

13.113.365
6.556.683
22.418.711

500.000
28.726.730

9.710.692

3.002.673
1.900.000

28.218.711

1.400.000

174.948.923

27.944.088
10.059.356

42.253.236
34.502.201
19.290.042

39.500.000

76.861.749

40.296.778
7.829.088
7.829.088
16.610.795
4.296.000
0

v 000 SIT

0

310.943

71.600.000

4.000.000

30.700.000

1.600.000

1.600.000
800.000
1.300.000

500.000
5.700.000

500.000

700.000
1.900.000

12.100.000

1.400.000

40.900.000

2.000.000

20.500.000
7.000.000
500.000

9.500.000

v 000 SIT

205.223

47.256.186

5.000.000

5.000.000

39.256.186

1.151.337

1.151.336
6.953.513

30.000.000

3.000.000

3.000.000

v 000 SIT

ZUNANJI VIRI NOV ZAKON OBVEZNICE IZ
ZMANJŠANJE LP ROAC 2005
SKUPAJ
(OBVEZNICE / (INVEST.TRAN (ZAKON ŠE NI
KREDITI)
SPREJET)
SFERJEV5)

0

0

360.000

82.896.229

82.896.229

14.967.375

11.513.365
5.756.683

0
23.026.730

9.210.692

2.302.673
0

16.118.711

v 000 SIT

114.553

26.377.730

0

16.081.730

12.489.330
3.592.400

10.296.000

9.000.000
1.296.000

v 000 SIT

OBVEZNICE DRS1, DRS2
(ZAKON 360 (ZAKON 246,72
mEUR)
mEUR)

0

180.000

41.448.114

27.632.076

11.513.365

16.118.711

13.816.038

13.816.038

v 000 SIT

EIB VII

0

96.000

22.105.661

0

22.105.661

6.908.019

15.197.642

v 000 SIT

EIB VI

103.000

23.717.534

0

8.059.358

8.059.358

15.658.176

7.829.088
7.829.088

v 000 SIT

EIB V

175.000

40.296.778

0

0

40.296.778

40.296.778

v 000 SIT

EIB III

0

61.355

14.128.050

0

14.128.050

14.128.050

v 000 SIT

14.383

3.311.935

0

2.205.270

2.205.270

1.106.665

1.106.665

v 000 SIT

40.417

9.306.713

0

2.802.583

2.802.583

6.504.130

6.504.130

v 000 SIT

KFW III
KB VII (ZAKON KB VI (ZAKON
(ZAKON 330,3
330,3 mUSD) 330,3 mUSD)
mUSD)

0

40.226

9.262.732

0

9.262.732

9.262.732

v 000 SIT

AVV

0

12.495

2.877.305

0

2.877.305

2.877.305

v 000 SIT

0

15.000

3.454.010

0

3.454.010

3.454.010

v 000 SIT

HYPO II
HYPO I
(ZAKON 330,3 ZAKON 330,3
mUSD)
mUSD)

Stran

(5) Sredstva, doloĆena v proraĆunu RS na postavki "sredstva za izgradnjo avtocest (DARS)"
(6) Obveznice iz LPRO 2005 so prestavljene v leto 2006, ker v letu 2005 ni bilo mogoĆe izpeljati postopka za zadolžitev.
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Opombe:
(1) Investicijske vrednosti so povzete po zadnjih potrjenih letnih planih oziroma v primeru spremembe investicijske vrednosti po tabeli 3 tega dokumenta.
(2) Na odseku Smednik - Krška vas se bo morebiten izpad sredstev Kohezijskega sklada nadomestil z zadolžitvijo, za katero je kvota v Zakonu o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov in izdajo obveznic za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 246,72 mio EUR (Uradni list RS, št. 56/2003).
(3) Znesek 1.151.336 tisoĆ SIT na odseku Razdrto - Vipava: Rebernice predstavlja propadlo kvoto zadolžitve po Zakonu o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d. za najetje kreditov za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 330,3 mio USD (Uradni list RS, št. 31/1999). Omenjena zadolžitev ni bila realizirana zaradi prilagajanja zadolževanja dejanski izgradnji AC odseka,
pravica iz taga zakona pa je prenehala z potekom roka za Ćrpanje iz zakona, to je 31.12.2004.
(4) V primeru izpada kohezijskih sredstev bodo sredstva zagotovljena s krediti/obveznicami.

VSE SKUPAJ V EUR

VSE SKUPAJ

SKUPAJ

VRBA - PERAąICA (4)
SEVERNA MAGISTRALA CELJE: Mariborska
cesta

HAJDINA - ORMOŽ: Hajdina - Ptuj
MARIBOR - LENART
LENART - BELTINCI:
Lenart - Sp. Senarska

LPROAC 2005

LPROAC 2006

LPROAC 2005

LPROAC 2004

LPROAC 2006

44.765.226 LPROAC 2005

LPROAC 2005

LPROAC 2005

v 000 SIT

LP ROAC, ki
LP ROAC, ki
INVEST.
doloþa zadnjo
doloþa zadnjo
investicijsko
TRANSFERJI5
strukturo virov
vrednost

NOVA STRUKTURA VIROV

Št.

HRASTJE - KRONOVO: Lešnica - Kronovo

3.550.722
2.269.943

2,9
2

649.354
30.433.801

29.844.185

16,7

BELTINCI - PINCE: Lendava - Pince
PESNICA - SLIVNICA:
Nova Zrkovska cesta: km 0,87- km 3,80
HOąE - ARJA VAS: prikljuĆek LjubeĆna
KLANEC - ANKARAN:
Navezava na luko Koper II. faza

ODSEKI, NA KATERIH SE JE GRADNJA V LETU 2005 ZAąELA

SKUPAJ

RAZDRTO – VIPAVA: Rebernice 3
ŠENTVID – KOSEZE: Šentvid - Koseze
HRASTJE – KRONOVO: Hrastje – Lešnica
LENART – BELTINCI:
Cogetinci – VuĆja vas
PERAąICA - PODTABOR
ŠMARJE SAP – VIŠNJA GORA:
PlošĆad za BS Cikava

PESNICA – SLIVNICA:
Pesnica - Zrkovska cesta

ODSEKI, NA KATERIH SE JE GRADNJA V LETU 2005 NADALJEVALA

VRANSKO – BLAGOVICA:
Trojane – Blagovica
KRONOVO – SMEDNIK
SMEDNIK – KRŠKA VAS 2
KRŠKA VAS – OBREŽJE
ŠKOFIJE - SRMIN
OBVOZNICA PRAGERSKO

ODSEKI, KJER SO SE V LETU 2005 IZVAJALA ZAKLJUąNA DELA

Odsek/etapa

Dolžina
(km)

Investicijska vrednost
stalne cene 31.12.2002
(že navedene v preteklih LP
ROAC ali spremenjene z LP
ROAC 2006) (1)

Tabela 4:
STRUKTURA VIROV
Tabela
4:cen: 12/2002
Nivo

1.4.2. Struktura virov
V Tabeli 4 so prikazane investicijske vrednosti in struktura virov po posameznih odsekih (nivo cen: 12/2002, brez
stroškov financiranja).

Uradni list Republike Slovenije

3897

Stran

3898 /

Št.

37 / 7. 4. 2006

Uradni list Republike Slovenije

2. RAZVOJ NAVEZOVALNIH CEST V OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA
V letu 2006 se nadaljuje gradnja nekaterih državnih–navezovalnih cest, ki omogočajo boljše navezovanje širših urbanih
območij na V. in X. koridor. Dela bodo potekala na naslednjih odsekih državnih cest (oznake pred odseki in etapami so povzete
po Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11):
(I.1.4) Zahodna obvoznica Maribor–Desni breg: Proletarskih brigad–Streliška
V letu 2006 so predvideni izdelava projektno-tehnične in investicijske dokumentacije ter odkupi zemljišč in drugih nepremičnin. Izveden bo javni razpis za oddajo gradbenih del. Začela se bodo gradbena dela na trasi.
(I.2.1) Severna magistrala Celje: rekonstrukcija Mariborske ceste (III. in IV. etapa)
V letu 2006 se bodo za III. etapo odkupovala zemljišča po dokončni odmeri. Nadaljevala se bodo gradbena dela pri
IV. etapi.
(I.4.2) Križišče Slavček–križišče Tomos
V letu 2006 se bodo odkupovala zemljišča po dokončni odmeri. Izvajala se bodo zaključna dela pri rekonstrukciji državne
ceste.
Vrednosti del po posameznih cestnih so prikazane v Tabeli 5.
Tabela 5:
VREDNOST DEL NA NAVEZOVALNIH CESTAH V OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA V LETU 2006
Nivo5:
cen: 12/2002
Tabela
v 000 SIT

Številka odseka
po Resoluciji o
NPIA
I.1

I.1.4

I.2
I.5

I.2.1

Postavka/odsek
Zahodna obvoznica
Maribor
Severna Magistrala Celje
Koper - Šmarje - Dragonja

Pododsek

Plan razvoja in
obnavljanja za leto
2006

Proletarskih brigad - Streliška
Rekonstrukcija Mariborske ceste

700.000
298.000

križišþe Slavþek - križišþe Tomos
dokonþna premoženjska ureditev
Predhodni projekti in odkupi
I.3
I.3.1
Želodnik - Mengeš z obvoznico
I.3.2 Želodnik - Vodice
Mengeš - Žeje
I.3.3
Žeje - Vodice
SKUPAJ NAVEZOVALNE CESTE

122.000

I.4.2

20.800
310.000
170.000
135.000
5.000
1.450.800

DOKONČNA PREMOŽENJSKA UREDITEV
V letu 2006 se bo izvajala dokončna premoženjsko-pravna ureditev na naslednjih odsekih državnih cest:
– (I.1.1.) Zahodna obvoznica Maribor–levi breg: Fontana–Turnerjeva ulica
– (I.1.2.) Zahodna obvoznica Maribor–desni breg: Koroški most–Erjavčeva ulica
– (I.1.3.) Zahodna obvoznica Maribor–desni breg: Erjavčeva ulica–Proletarskih brigad
– (I.4.1.) Šmarje–Dragonja: dograditev III. pasu
v skupni vrednosti 21 mio SIT. Vrednost del po posameznih odsekih navezovalnih cest je prikazana v Prilogi 3.
PREDHODNI PROJEKTI IN ODKUPI:
V letu 2006 se bo izdelovala projektno-tehnična dokumentacija ter odkupovala zemljišča in druge nepremičnine za odsek
državne ceste:
– (I.3.1.) Želodnik–Mengeš z obvoznico Mengeš: obvoznica Mengeš
Prav tako se bo izdelovala prostorska in projektno-tehnična dokumentacija za odseka državnih cest:
– (I.3.2.) Mengeš–Žeje
– (I.3.3.) Žeje–Vodice.
Skupna vrednost teh del v letu 2006 znaša 310 mio SIT.

3. OBNAVLJANJE AVTOCEST
3.1. INVESTICIJSKO OBNAVLJANJE VOZIŠČ
Obnove vozišč avtocest bodo potekale na starejših odsekih slovenskega avtocestnega omrežja in sicer tam, kjer so bili
v postopku sezonskih pregledov in prednostne ocene stanja vozišč po metodi MSI označeni z »zelo slabo« in »slabo« in so
torej najbolj dotrajani.
Obnovitvena dela na voziščih avtocest zahteva delne in popolne zapore smernega vozišča, zato se bodo vsa večja dela
čim bolj izvajala zaporedno in zunaj največjih sezonskih prometnih obremenitev. Pri obnovitvenih delih bo že z razpisno dokumentacijo zahtevano delo vse dni v tednu, ves svetli del dneva, posamezne delovne faze pa se bodo izvajale tudi ponoči.
Predvideni sta priprava projektno-tehnične dokumentacije in obnova vozišč na vseh krakih avtocestnega omrežja:
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– Štajerski avtocestni krak: na območju odsekov Pesnica–Tezno in Hoče–Vransko
– Ljubljanski avtocestni obroč: na območju razcepa Kozarje
– Dolenjski avtocestni krak: na območju odseka Malence–Šmarje Sap in Šmarje Sap–Grosuplje
– Primorski avtocestni krak: na območju odseka Vrhnika–Logatec, na območju odseka
Razdrto–Čebulovica in na območju mejnega prehoda Vrtojba
– Gorenjski avtocestni krak: na območju mejnega platoja Karavanke in izvoza Lipce
SKUPAJ

Stran

3899

470 mio SIT
270 mio SIT
670 mio SIT
1.650 mio SIT
160 mio SIT
3.220 mio SIT

Skupna načrtovana vrednost vseh obnovitvenih del, kontrole kakovosti in projektno-tehnične ter investicijske dokumentacije
na voziščih v letu 2006 je ocenjena na 3.220 mio SIT.
Že v letu 2006 se bo izvedel tudi del javnih razpisov za predvidena dela v prihodnjem letu in sicer do višine 60% načrtovane
vrednosti teh del v letu 2006. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih razpisov je omogočiti izvedbo posameznih del že
v 1. četrtletju leta 2007. S tem bo zagotovljen pravočasen začetek in izvedba dela obnovitvenih del v spomladanskem obdobju
oziroma da zaradi dolgotrajnosti postopkov oddaje del njihovo izvajanje ne bo poseglo v obdobje turistične sezone.
3.2. INVESTICIJSKO OBNAVLJANJE OBJEKTOV
Obnove avtocestnih objektov avtocest bodo potekale na starejših odsekih slovenskega avtocestnega omrežja, in sicer tam,
kjer so bile v postopku rednih in glavnih pregledov ugotovljene poškodbe, ki že ogrožajo varnost konstrukcije in s tem ne zagotavljajo varnega prometa ali pa je popravilo posameznih delov nujno (popravilo dilatacij, odvodnjavanja, obrabnih in veznih plasti,
hidroizolacije), da se prepreči nadaljnje pospešeno propadanje objektov. Za določitev prednosti je na podlagi rednih in glavnih pregledov izdelan prednostni vrstni red poškodovanosti objektov. Pri obnovi objektov se izvajajo tudi obnovitvena dela v predorih.
Obnovitvena dela na objektih avtocest zahteva delne in popolne zapore smernega vozišča, zato se bodo vsa večja dela čim
bolj izvajala zaporedno in zunaj največjih sezonskih prometnih obremenitev. Pri obnovitvenih delih bo že z razpisno dokumentacijo
zahtevano delo vse dni v tednu, ves svetli del dneva, posamezne delovne faze pa se bodo izvajale tudi ponoči. Predvideni sta
priprava projektno- tehnične dokumentacije in obnova objektov na vseh krakih avtocestnega omrežja:

– Štajerski avtocestni krak: zamenjava dilatacij na viaduktu Žepina, Devina in monolitizacija nadvoza Nova Zrkovska cesta
– Ljubljanski avtocestni obroč: I faza sanacije obstoječega dela pokritega vkopa Šentvid
– Dolenjski avtocestni krak: predvideni so obnova vozišča ter nadgradnja varnostnih naprav v
predorih Debeli hrib in Mali vrh, popravilo dilatacije in asfalta na viaduktu Reber, zamenjava dilatacije
na podvozu Mala Stara vas
– Primorski avtocestni krak: obnova leve polovice viadukta Verd, obnova nadvoza na priključku
Vrhnika
– Gorenjski avtocestni krak: obnova viadukta Podmežaklja in sanacija oboka v predoru Karavanke
SKUPAJ

80 mio SIT
220 mio SIT
470 mio SIT
1.120 mio SIT
330 mio SIT
2.220 mio SIT

Skupna načrtovana vrednost vseh obnovitvenih del, kontrole kakovosti in projektno-tehnične ter investicijske dokumentacije
na objektih v letu 2006 je ocenjena na 2.220 mio SIT.
Že v letu 2006 se bo izvedel tudi del javnih razpisov za predvidena dela v prihodnjem letu in sicer do višine 60% načrtovane
vrednosti teh del v letu 2006. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih razpisov je omogočiti izvedbo posameznih del že
v 1. četrtletju leta 2007. S tem bo zagotovljen pravočasen začetek in izvedba dela obnovitvenih del v spomladanskem obdobju
oziroma da zaradi dolgotrajnosti postopkov oddaje del njihovo izvajanje ne bo poseglo v obdobje turistične sezone.
3.3. INVESTICIJSKO OBNAVLJANJE DRUGIH OBJEKTOV
Obnove drugih objektov bodo potekale na celotnem avtocestnem omrežju. Med druge objekte se štejejo vsa obnovitvena
dela in monitoringi na ostalih objektih, ki so sestavni del avtocest:

– obnova varnostnih in varovalnih ograj
– obnova nasipov, brežin, usekov
– obnova avtocestnih baz in cestninskih postaj
– investicijsko vzdrževanje vremenskih postaj
– usklajevanje zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih, na katerih potekajo obnove
– zamenjava dotrajanih cestninskih kabin
– obnova betonskih stez na ČCP Pesnica, ČCP Tepanje, ČCP Vransko
– sanacija razsvetljave na počivališčih
SKUPAJ

135 mio SIT
60 mio SIT
85 mio SIT
30 mio SIT
55 mio SIT
70 mio SIT
120 mio SIT
30 mio SIT
585 mio SIT

Stran
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Skupna načrtovana vrednost vseh obnovitvenih del, kontrole kakovosti in projektno-tehnične ter investicijske dokumentacije
na drugih objektih v letu 2006 je ocenjena na 585 mio SIT.
Že v letu 2006 se bo izvedel tudi del javnih razpisov za predvidena dela v prihodnjem letu in sicer do višine 60% načrtovane
vrednosti teh del v letu 2006. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih razpisov je omogočiti izvedbo posameznih del že
v 1. četrtletju leta 2007. S tem bo zagotovljen pravočasen začetek in izvedba dela obnovitvenih del v spomladanskem obdobju
oziroma da zaradi dolgotrajnosti postopkov oddaje del njihovo izvajanje ne bo poseglo v obdobje turistične sezone.
3.4. INVESTICIJSKE NALOŽBE V OBJEKTE
Na planski postavki Naložbe v vozišča in objekte se zagotavljajo potrebna finančna sredstva za naložbena dela v objekte na
obstoječem avtocestnem omrežju. V letu 2006 so predvideni:

– gradnja izpostave AC-baze Postojna v Logatcu (prestavitev iz ČCP Ljubljana-zahod) in dokončanje del pri razširitvi AC-baze Slovenske Konjice: I. faza
– priprava projektno-tehnične dokumentacije za naložbe v vozišča in objekte
SKUPAJ

265 mio SIT
30 mio SIT
295 mio SIT

Skupna načrtovana vrednost investicijskih naložb v vozišča in objekte in potrebne projektno-tehnične dokumentacije v letu
2006 je ocenjena na 295 mio SIT.
Že v letu 2006 se bo izvedel tudi del javnih razpisov za predvidena dela v prihodnjem letu in sicer do višine 60% načrtovane
vrednosti teh del v letu 2006. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih razpisov je omogočiti izvedbo posameznih del že
v 1. četrtletju leta 2007. S tem bo zagotovljen pravočasen začetek in izvedba dela obnovitvenih del v spomladanskem obdobju
oziroma da zaradi dolgotrajnosti postopkov oddaje del njihovo izvajanje ne bo poseglo v obdobje turistične sezone.
3.5. INVESTICIJSKE NALOŽBE V OPREMO OBSTOJEČEGA AVTOCESTNEGA OMREŽJA
Za posodobitev opreme obstoječega avtocestnega omrežja in povečane varnosti je treba starejše avtoceste odseke opremiti
s sodobno elektrostrojno in drugo opremo oziroma v skladu z novimi predpisi in zakonodajo. V letu 2006 so predvideni:

– naložbe v zaščito brežin in oporne zidove
– nadgradnja centra za upravljanje in vodenje prometa v obstoječih AC bazah (Ljubljana, Vransko, Slovenske Konjice)
– nadgradnja varnostnih naprav v predorih in galerijah na obstoječem avtocestnem omrežju
(predori Karavanke, Pletovarje, Golo rebro, Golovec, Mali hrib in Debeli vrh ter galerije Strmec, Moste
in Maribor)
– razsvetljava razcepov, ureditev neprekinjenega napajanja ob avtocestah in nadgradnja klica v
sili, ki zagotavlja združljivost različnih sistemov
– zapiranje prehodov
– zamenjava in posodobitev kažipotne signalizacije na Gorenjskem avtocestnem kraku in po
posebnih nalogih
– program TEMPO-CONECT
– oprema obstoječih avtocest z videonadzorom
– nadgradnja opreme za prenos podatkov in telekomunikacijskih naprav
– poenotenje elektrostrojne opreme za predor Jasovnik in Ločica
SKUPAJ

15 mio SIT
150 mio SIT
290 mio SIT
320 mio SIT
75 mio SIT
50 mio SIT
150 mio SIT
185 mio SIT
95 mio SIT
700 mio SIT
2.030 mio SIT

Skupna načrtovana vrednost nabave opreme in naložb v ostale dele avtocestnega omrežja v letu 2006 je ocenjena na
2.030 mio SIT.
Že v letu 2006 se bo izvedel tudi del javnih razpisov za predvidena dela v prihodnjem letu in sicer do višine 60% načrtovane
vrednosti teh del v letu 2006. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih razpisov je omogočiti izvedbo posameznih del že
v 1. četrtletju leta 2007. S tem bo zagotovljen pravočasen začetek in izvedba dela obnovitvenih del v spomladanskem obdobju
oziroma da zaradi dolgotrajnosti postopkov oddaje del njihovo izvajanje ne bo poseglo v obdobje turistične sezone.
3.6. OBNOVE IN NALOŽBE V VAROVANJE OKOLJA
S spremembami in dopolnitvami okoljevarstvene zakonodaje v letih od 1970 do 1995 je upravljalec avtocestnega omrežja
v RS postal zavezanec za izvedbo protihrupne zaščite, potrebne zaradi virov hrupa s posameznih avtocestnih odsekov na obstoječem avtocestnem omrežju. Na podlagi izdelane ocene je treba protihrupno zaščito na obstoječem avtocestnem omrežju
potrebno zagotoviti sredstva v ocenjeni vrednosti 20 mrd SIT. Zato so bile v letu 2005 pripravljene strokovne podlage za Strategijo
izvedbe sanacije hrupne obremenjenosti vzdolž avtocest, ki določa način določanja prednosti za izvedbo protihrupnih ukrepov. Na
tej podlagi je bil izdelan Predlog operativnega programa varstva pred hrupom prometa vzdolž avtocest za obdobje 2005–2010.
V letu 2006 bodo na podlagi tega operativnega programa, odločb inšpekcijskih služb in cilja, da so na določenem avtocestnem
odseku, na katerem je bila v preteklih letih že zgrajena večina potrebne protihrupne zaščite, izvedeni vsi potrebni ukrepi. V letu
2006 so predvideni:
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– izvedba monitoringov, izdelava projektno-tehnične in investicijske dokumentacije
– gradnja protihrupne ograje na HC Pesnica–Maribor–Tezno
– gradnja protihrupne ograje na razcepih Brezovica in Kozarje
– gradnja protihrupne ograje Hrušica
SKUPAJ

Stran

3901

175 mio SIT
1.025 mio SIT
350 mio SIT
200 mio SIT
1.750 mio SIT

Skupna načrtovana vrednost obnov in naložb v varovanje okolja ter potrebno projektno-tehnične in investicijsko dokumentacijo
v letu 2006 je ocenjena na 1.750 mio SIT.
Že v letu 2006 se bo izvedel tudi del javnih razpisov za predvidena dela v prihodnjem letu in sicer do višine 60% načrtovane
vrednosti teh del v letu 2006. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih razpisov je omogočiti izvedbo posameznih del že
v 1. četrtletju leta 2007. S tem bo zagotovljen pravočasen začetek in izvedba dela obnovitvenih del v spomladanskem obdobju
oziroma da zaradi dolgotrajnosti postopkov oddaje del njihovo izvajanje ne bo poseglo v obdobje turistične sezone.
3.7. ELEMENTAR
Za dela, ki so posledica nepredvidljivih dogodkov, predvsem ob naravnih nesrečah, je v letu 2006 predvidenih 50 mio SIT.

4. NOV ELEKTRONSKI CESTNINSKI SISTEM
V letu 2006 je predviden postopen začetek prehoda obstoječega sistema elektronskega pobiranja cestnine (ABC), ki se
zdaj uporablja samo za prvi cestninski razred (osebna vozila), v elektronski istem pobiranja cestnine v prostem prometnem
toku za vse cestninske razrede. Ta prehod mora biti dokončan do konca leta 2008.
Na podlagi ugotovitev študije o možnostih vzpostavitve elektronskega sistema cestninjenja v prostem prometnem toku
(naročnika študije sta bila Ministrstvo za promet in Ministrstvo za informacijsko družbo) je v letu 2006 predvidena izvedba dveh
poskusnih projektov pobiranja cestnine v prostem prometnem toku. Prvi poskusni projekt bo izveden na podlagi mikrovalovne
tehnologije z novo frekvenco 5,8 GHz, ki bo ustrezala standardizaciji po CEN TC 278, drugi poskusni projekt pa na podlagi
satelitskega pozicioniranja vozil. Oba poskusna projekta bosta izvedena v skladu z direktivo Evropske unije 2004/52/EC.
Ugotovitve obeh projektov bodo podlaga za odločitev o elektronskem sistemu pobiranja cestnine v prostem prometnem toku,
ki bo izveden v letih 2007 in 2008. Nov sistem bo moral biti povezljiv z elektronskimi sistemi pobiranja cestnine v evropskih
državah, posebno v sosednjih, ki že uvajajo mikrovalovno tehnologijo.
V letu 2006 je tako skupna načrtovana vrednost investicijskih naložb v posodobitev cestninskega sistema, predvsem
izvedba obeh poskusnih projektov pobiranja cestnine v prostem prometnem toku ter izdelava projektno-tehnične in investicijske
dokumentacije ocenjena na 700 mio SIT.

5. SISTEMI ZA NADZOR IN VODENJE PROMETA
Sistem za nadzor in vodenje prometa je inteligentni prometni sistem, ki na avtocestnem odseku, na katerem deluje, omogoča vzpostavitev optimalnih prometnih razmer glede na trenutno in predvideno stanje na cesti. Sisteme za nadzor in vodenje
prometa na cestah različnih kategorij je treba povezati med seboj, kadar prihaja do medsebojnega vpliva prometnih tokov.
V letu 2006 se bodo izvajala dela za vzpostavitev navedenega sistema na naslednjih odsekih avtocest:
– Gorenjski avtocestni krak: odsek Šentvid–Koseze
– Ljubljanski avtocestni obroč
SKUPAJ

480 mio SIT
1.858 mio SIT
2.338 mio SIT

Za vzpostavitev sistema za nadzor in vodenje prometa je v letu 2006 predvidenih skupaj 2.338 mio SIT.

6. FINANČNI ODBITKI ZARADI INVESTICIJSKIH POSOJIL (PLAČILO GLAVNICE IN OBRESTI)
Obveznosti iz investicijskih posojil (plačilo rednih obresti, odplačilo glavnice in obveznosti iz refinanciranja) bodo v letu
2006 dosegle vrednost 26.584 mio SIT, od tega bo:
– 12.199 mio SIT namenjenih za plačilo rednih obresti (za posojila za avtocestne odseke, ki so že predani v promet),
– 14.385 mio SIT namenjeno za odplačilo glavnice (vključuje tudi predvideno predčasno odplačilo posojila EBRD v višini
2.400 mio SIT).

7. NADOMESTILO ZA OPRAVLJANJE NAROČILA
Vsebina in osnove za izračun vrednosti nadomestila za opravljanje naročila postavke v Prilogi 1 Poraba: Nadomestilo
za opravljanje naročila, ki izhajajo iz obveznosti DARS na podlagi ZDARS-A, bodo detaljno definirane z Aneksom k Pogodbi
o izvajanju naročila za opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter finančnim inženiringom in
drugih povezanih nalog po Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Vsebina Priloge 1: Pregled virov in porabe letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest v letu 2006 se v LP ROAC 2006 opredeli kot vsebina
prehodnega značaja, ki velja do podpisa Aneksa h pogodbi.
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Skladno s 4. točko Pogodbe o izvajanju naročila za opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter
finančnim inženiringom in drugih povezanih nalog po Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji znaša
v letu 2006 nadomestilo za opravljanje naročila 8.642 mio SIT.

8. ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA REALIZACIJO LETNEGA PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA
AVTOCEST 2006
8.1. NOVI ZAKONI O SOGLASJU IN POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE
Za nemoteno izvajanje Letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2006 je potrebno sprejeti dva nova zakona
o soglasju in poroštvu za gradnjo avtocestnih odsekov iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji:
– zakon o soglasju in zakon o poroštvu za najetje posojil in izdajo dolžniških vrednostnih papirjev v skupni višini
118.856 mio SIT (516,17 mio EUR po stalnih cenah na 31. 12. 2002) za avtocestne odseke, ki so se začeli graditi v letu 2005,
pa zanje zakon o soglasju in zakon o poroštvu še nista bila sprejeta (41.104 mio SIT) ter dodatno za:
– odsek HC Razdrto–Vipava: Rebernice: propadla kvota zadolževanja zaradi zakonsko določenega roka za črpanje:
1.151 mio SIT,
– odsek AC Maribor–Lenart: povečanje investicijske vrednosti ter sprememba finančne konstrukcije: 5.000 mio SIT,
– izpad investicijskih transferjev s proračunske postavke "Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS d.d.)" v letih 2004 in
2005 ter posledično spremembo strukture financiranja avtocestnih odsekov: 71.600 mio SIT.
– zakon o soglasju in zakon o poroštvu za najetje posojil in izdajo dolžniških vrednostnih papirjev v skupni višini
125.004 mio SIT (542,86 mio EUR, nivo cen 12/2002) za avtocestne odseke, ki se začnejo graditi v letu 2006, obnavljanje
avtocest v letu 2006 in refinanciranje obstoječih zadolžitev.

9. FINANCIRANJE PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST TER PLANA RAZVOJA NAVEZOVALNIH CEST
9.1. VIRI SREDSTEV ZA FINANCIRANJE NOVOGRADNJE IN OBNOV AVTOCEST V LETU 2006
9.1.1. Investicijski transferi
Po Resoluciji o NPIA so osnovni vir za financiranje Nacionalnega programa gradnje avtocest v Republiki Sloveniji sredstva, ki se zagotavljajo na podlagi Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98 in 18/02). Dinamika financiranja po Resoluciji o
NPIA za leto 2006 predvideva iz tega naslova priliv v višini 40.283 mio SIT (po tečaju 1 EUR = 239,64 SIT).
V proračunu RS za leto 2006 so določeni investicijski transferi s postavke »sredstva za izgradnjo avtocest (DARS d.d.)«
v višini 5.934 mio SIT ter s postavke »avtocestni program – kohezija« v višini 2.015 mio SIT. Razlika se zagotovi v višini
15.249 mio SIT s povračilom davka na dodano vrednost ter z dodatnim zadolževanjem DARS d.d.
9.1.2. Vračilo davka na dodano vrednost
V letu 2006 je iz naslova vračila davka na dodano vrednost načrtovan vir v višini 15.249 mio SIT.
9.1.3. Posojila in izdaja dolžniških vrednostnih papirjev
V letu 2006 bodo črpana posojila in izdane obveznice za financiranje gradnje avtocest v skupnem znesku
120.255 mio SIT.
V letu 2006 bo predvidoma črpano 40.355 mio SIT posojil po že sklenjenih kreditnih pogodbah, in sicer:
A. POSOJILA MEDNARODNIH FINANČNIH USTANOV IN TUJA POSOJILA
posojilo Evropske investicijske banke – EIB VI
9.696.840.000 SIT
posojilo Evropske investicijske banke – EIB VII
28.399.000.000 SIT
posojilo Autovie Venete S.p.A.- AVV
2.259.230.000 SIT
SKUPAJ (A)
40.355.070.000 SIT
Pri vseh izračunih črpanj je upoštevan tečaj 1 EUR = 239,64 SIT.
V letu 2006 bo koriščeno posojilo Evropske investicijske Banke (EIB VI) v okvirni višini 9.697 mio SIT, ki je namenjen
financiranju odsekov AC Hrastje–Lešnica, AC Korenitka–Pluska na Dolenjskem avtocestnem kraku in AC Peračica–Podtabor
na Gorenjskem avtocestnem kraku.
V letu 2006 je predvideno črpanje posojila pri Evropski investicijski banki (EIB VII) v višini 28.399 mio SIT za financiranje
odsekov AC Maribor–Lenart in AC Lenart–Beltinci (pododsekov odsekih: AC Lenart–Sp. Senarska, AC Sp. Senarska–Cogetinci in AC Cogetinci–Vučja vas) na Pomurskem avtocestnem kraku. Predpogoj za črpanje posojila je ratifikacija poroštvene
pogodbe, sklenjene med RS in EIB.
Za financiranje gradnje HC Razdrto–Vipava: Rebernice na Vipavskem avtocestnem kraku se v letu 2006 predvideva
črpanje posojila Autovie Venete S.p.A. v okvirni višini 2.259 mio SIT.
B) OBVEZNICE / NOVA POSOJILA
V letu 2006 se bo začel postopek za izdajo obveznic na domačem trgu oziroma najem finančnih posojil, namenjenih
financiranju odsekov AC Lendava–Pince, AC Pesnica–Slivnica: Nova Zrkovska cesta od km 0,87 do km 3,80 km, AC Klanec–Ankaran: navezava na Luko Koper II. faza in AC Lešnica–Kronovo in sicer v skupni višini 18.500 mio SIT.
V letu 2006 se bo začel tudi postopek za izdajo obveznic na domačem trgu oziroma najem finančnih posojil, namenjenih
financiranju odsekov AC Trojane–Blagovica, AC Kronovo–Smednik, AC Krška vas–Obrežje in HC Škofije–Srmin v predvideni
višini 17.400 mio SIT. Pogoj za predlagano zadolžitev je sprejem zakona o soglasju in zakona o poroštvu.
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Poleg tega se bo v letu 2006 začel postopek za izdajo obveznic na domačem trgu oziroma najem finančnih posojil, namenjenih financiranju odsekov HC Škofije–Srmin, AC Šentvid–Koseze, AC Peračica–Podtabor in AC Pesnica–Zrkovska cesta
v predvideni višini 20.000 mio SIT. Predpogoj za predlagano zadolžitev je sprejetje zakona o soglasju in zakona o poroštvu.
V letu 2006 bo prav tako začel postopek za izdajo obveznic na domačem trgu oziroma najem finančnih posojil, namenjenih financiranju odsekov AC Peračica–Podtabor, AC Šmarje Sap–Višnja gora: ploščad za BS Cikava, AC Hoče–Arja vas:
priključek Ljubečna, Severna magistrala Celje: rekonstrukcija Mariborske ceste, AC Beltinci–Pince: Lendava–Pince in AC
Lešnica–Kronovo v predvideni višini 19.000 mio SIT.
DARS d.d. se bo zaradi financiranja obnavljanja avtocest v letu 2006 zadolžil z izdajo obveznic oziroma najetjem finančnega posojila v višini 5.000 mio SIT. Pogoj za predlagano zadolžitev je sprejetje zakona o soglasju in zakona o poroštvu.
Oblika zadolžitve bo odvisna od pogojev na finančnih trgih.
Obveznice IV / posojilo
18.500.000.000 SIT
Obveznice V / posojilo
17.400.000.000 SIT
Obveznice VI / posojilo
20.000.000.000 SIT
Obveznice VII / posojilo
19.000.000.000 SIT
Obveznica / posojilo za obnavljanje avtocest
5.000.000.000 SIT
SKUPAJ (B)	 79.900.000.000 SIT
SKUPAJ (A+B)
120.255.070.000 SIT
9.1.4. Drugi viri
V letu 2006 je kot vir v višini 500 mio SIT za financiranje vlaganj v opremo in naprave koncesije predvideno sofinanciranje DARS d.d. Omenjeno sofinanciranje bo potekalo skladno z določili Koncesijske pogodbe za upravljanje in vzdrževanje
avtocest v Republiki Sloveniji, sklenjeno med Republiko Slovenijo in DARS d.d.
9.2. VIRI SREDSTEV ZA ZAPADLE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA V LETU 2006
9.2.1. Sredstva koncesijske dajatve
Vsebina in osnove za izračun vrednosti postavke v Prilogi 1 Viri: Sredstva koncesijske dajatve, ki izhajajo iz obveznosti
DARS d.d. na podlagi ZDARS-A, bodo v letu 2006 detaljno definirane z Aneksom h Koncesijski pogodbi za upravljanje in
vzdrževanje avtocest v RS. Vsebina Priloge 1: Pregled virov in porabe letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest
v letu 2006 se v LP ROAC 2006 opredeli kot vsebina prehodnega značaja, ki velja do podpisa Aneksa h pogodbi.
Skladno z Zakonom o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04) so vir za financiranje obveznosti
v zvezi z gradnjo in obnavljanjem avtocest ter odplačevanjem posojil, najetih v ta namen, tudi sredstva koncesijske dajatve, ki
se zagotovijo iz dela cestnine in drugih prihodkov družbe. V letu 2006 je iz tega vira predvidenih 20.033 mio SIT.
9.2.2. Obveznice za refinanciranje
DARS d.d. bo v letu 2006 skladno z določili Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04)
zaradi potreb refinanciranja starih posojil izdal obveznice oziroma najel finančno posojilo v višini 6.650 mio SIT. Pogoj za
predlagano zadolžitev je sprejetje zakona o soglasju in zakona o poroštvu.
Pri refinanciranju bo v letu 2006 v celoti predčasno odplačano posojilo, najeto pri Evropski banki za obnovo in razvoj
(EBRD) v višini okrog 2.400 mio SIT.

10. UPRAVLJANJE FINANČNIH SREDSTEV
DARS d.d. bo v letu 2006 nadaljeval politiko upravljanja finančnih sredstev skladno z določili 3. člena Zakona o družbi
za avtoceste v Republiki Sloveniji in Pogodbo o izvajanju naročila za opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem
avtocest ter finančnim inženiringom in drugih povezanih nalog po Resoluciji o NPIA.
DARS d.d. skladno z Zakonom o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji potrebuje za upravljanje finančnih sredstev
soglasje Ministrstva za finance in posebne zakone o refinanciranju.
DARS d.d. pri svojem finančnem poslovanju sodeluje z več mednarodnimi finančnimi ustanovami, tujimi komercialnimi
bankami in praktično z vsemi slovenskimi bankami. Taka raznovrstnost poslovanja neposredno pripomore k zniževanju tveganj
prevelike odvisnosti od posamezne ustanove in povečuje konkurenčnost poslovanja. Konkurenčnost med posojilodajalci pa
DARS d.d. tudi omogoča, da pri postopkih novih zadolžitev finančna sredstva pridobiva pod najugodnejšimi pogoji, ki jih v
trenutku zadolžitve ponuja trg.
DARS d.d. bo tako pri upravljanju finančnih sredstev v letu 2006 skušal zniževati finančna tveganja z vrsto instrumentov.
Valutna tveganja bodo zavarovana predvsem z uporabo izenačevanja denarnih tokov. Tovrstno izenačevanje omogoča majhno
število valut, s katerimi posluje DARS d.d., ter dejstvo, da je velika večina transakcij izvedena v dveh valutah: EUR in SIT.
Med vstopom v ERM2 je obvladovanje valutnega tveganja spremembe tečaja EUR/SIT toliko lažje, saj je politika zagotavljanja
vzdržnosti tečaja jasno oblikovana.
DARS d.d. bo pri najemanju novega dolga skušal zniževati obrestna tveganja s kombinacijo izbora različnih obrestnih mer.
Ravno tako za obstoječi dolg posojilne pogodbe omogočajo aktivno upravljanje, saj lahko DARS d.d. pri posojilih Evropske
investicijske banke ob vsakokratnem črpanju glede na razmere na kapitalskih trgih izbira med različnimi obrestnimi merami.
Na obveznosti iz ostalih posojil s spremenljivo obrestno mero je v zadnjih letih pozitivno vplivalo zniževanje obrestnih mer na
kapitalskih trgih.
DARS d.d. bo v letu 2006 preučil možnosti za refinanciranje nekaterih v preteklosti najetih posojil. Možnost refinanciranja
je omejena z razmerami na kapitalskih trgih glede višine obrestnih mer.
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11. PRIMERJAVA OBSEGA LETNEGA PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST ZA LETO
2006 Z OBSEGOM PREDVIDENIM V RESOLUCIJI O NACIONALNEM PROGRAMU GRADNJE AVTOCEST
V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA LETO 2006
V Tabeli 6 je prikazana primerjava obsega virov in porabe, predvidenega v Resoluciji o NPIA v letu 2006 z obsegom,
predvidenim v Letnem planu razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2006.
Tabela 6:

TabelaPRIMERJAVA
6:
PLANA 2006 Z RESOLUCIJO O NACIONALNEM PROGRAMU IZGRADNJE AVTOCEST ZA LETO
2006

11EUR
==
239,64
SITSIT
EUR
239,64

RESOLUCIJA O
NPIA RS
v 000 SIT

% od
NPIA RS

Letni plan 2006

v mio EUR

v 000 SIT

v mio EUR

1. VIRI
1.1. Investicijski transferi
Sredstva za izgradnjo AC 1
Kohezijski sklad
1.2 PovraĆilo DDV
1.3. Krediti
1.4. Vrednostni papirji
(obveznice)
1.5. Drugi viri
1.6. Sredstva
koncesijske dajatve2

40.283.484
40.283.484
0

168,10
168,10

21,60

7.949.273
5.934.273
2.015.000
15.249.152
40.355.070

33,17
24,76
8,41
63,63
168,40

5.176.224

779,6

68.297.400
886.668

285,00
3,70

79.900.000
500.000

333,42
2,09

117,0
56,4

20.896.608

87,20

20.033.500

83,60

95,9

135.540.384

565,60

6.650.000,00
170.636.995

27,75
712,06

125,9

94.933.386

396,15

116.469.051

486,02

122,7

611.082
1.509.732
97.054.200
7.932.084

2,55
6,30
405,00
33,10

1.450.800
4.228.549
122.148.400
10.150.000

6,05
17,65
509,72
42,36

237,4
280,1
125,9
128,0

700.000

2,92

2.337.600

9,75
110,93
36,06
711,74
0,31

1.7. Obveznica za
refinanciranje obveznosti
na podlagi ZDARS
VIRI SKUPAJ
2. PORABA
2.1. Graditev avtocest
2.2. Graditev
navezovalnih cest
2.5. Stroški financiranja
Graditev skupaj
2.6. Obnavljanje avtocest
2.7. Elektronski
cestninski sistem
2.8. Sistem za nadzor in
vodenje prometa
2.9. Stroški kreditov in
obveznic
Nadomestilo po pogodbi o naroĆilu
PORABA SKUPAJ
RAZLIKA MED VIRI IN PORABO

30.554.100

127,50

135.540.384

565,60

26.584.399
8.641.970
170.562.369

0

0,00

74.626

19,7
14,7

87,0
125,8

Opombe:
1 V skladu z Zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu
izgradnje avtocest v RS (Uradni list RS, št. 57/98 in 18/02)
2 Prikazani znesek pomeni samo del cestnine in povračil za financiranje obveznosti v zvezi z gradnjo in obnavljanjem
avtocest ter odplačevanjem posojil, najetih v ta namen. Celotni predvideni znesek prilivov in povračil v letu 2006 znaša po
Resoluciji o NPIA 157,8 mio EUR.
Z Resolucijo o NPIA je določena poraba za razvoj in obnavljanje avtocest v letu 2006 v višini 135.540 mio SIT. Z LP ROAC 2006 predvidena realizacija v višini 170.562 mio SIT pomeni 126% realizacije, predvidene z Resolucijo o NPIA. Na strani
virov bo zato zagotovljenih 170.637 mio SIT ali 126% predvidenih z Resolucijo o NPIA.
Št. 37100-5/2005/13
Ljubljana, dne 16. januarja 2006
EVA 2005-2411-0001
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Priloga 1:

PREGLED VIROV IN PORABE LETNEGA PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST V LETU 2006
Vsebina in osnove za izračun vrednosti postavke v Prilogi 1 Viri: Sredstva koncesijske dajatve, ki izhajajo iz obveznosti DARS d.d.
na podlagi ZDARS-A, bodo v letu 2006 detaljno definirane z Aneksom h Koncesijski pogodbi za upravljanje in vzdrževanje avtocest
v RS. Vsebina Priloge 1: Pregled virov in porabe letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest v letu 2006 se v LP ROAC 2006
opredeli kot vsebina prehodnega značaja, ki velja do podpisa Aneksa h pogodbi.
Vsebina in osnove za izračun vrednosti nadomestila za opravljanje naročila postavke v Prilogi 1 Poraba: Nadomestilo za opravljanje naročila, ki izhajajo iz obveznosti DARS na podlagi ZDARS-A, bodo detaljno definirane z Aneksom k Pogodbi o izvajanju naročila
za opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter finančnim inženiringom in drugih povezanih nalog po Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Vsebina Priloge 1: Pregled virov in porabe letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest v letu 2006 se v LP ROAC 2006 opredeli kot vsebina prehodnega značaja, ki velja do podpisa Aneksa h pogodbi.
VIRI

v 000
000 SIT
SIT
v

Investicijski transferi

sredstva za izgradnjo avtocest
kohezijski sklad

5.934.273
2.015.000

PovraĆilo davka na dodano vrednost

15.249.152

Posojila mednarodnih finanĆnih institucij in tuja posojila

40.355.070

Obveznice/posojila

79.900.000

EIB VI
EIB VII
AVV

obveznica DRS IV/kredit
obveznica DRS V/kredit
obveznica DRS VI/kredit
obveznica DRS VII/kredit
kredit/obveznica za obnove

Drugi viri

sofinanciranje DARS po koncesijski pogodbi (oprema in naprave)

Sredstva koncesijske dajatve
Obveznice za refinanciranje obveznosti na podlagi ZDARS

SKUPAJ VIRI

PORABA

7.949.273

Razvoj avtocest

priprava projektne dokumentacije za odseke po l. 2006
odkupi zemljišĆ in nepremiĆnin za odseke po l. 2006
gradnja avtocest
zakljuĆek gradnje in predaja AC odsekov v promet
nadaljevanje gradnje avtocestnih odsekov
priĆetek gradnje novih avtocestnih odsekov
pripravljalna dela pred zaĆetkom gradnje
zakljuĆna dela na avtocestah, zgrajenih po letu 1994
zakljuĆna dela na avtocestah, zgrajenih pred letom 1994
premoženjske zadeve
razširitev obstojeĆih CP
vadbeni poligon Ig
stroški za izvajanje kontrole in potrjevanja kvalitete
stroški za izvajanje revizij projektne dokumentacije
stroški za koordiniranje in zagotavljanje varnosti pri delu
stroški za razvojno raziskovalne naloge

9.696.840
28.399.000
2.259.230

18.500.000
17.400.000
20.000.000
19.000.000
5.000.000

500.000

500.000

20.033.500
6.650.000

170.636.995

116.469.051

592.000
60.000
105.807.029
25.224.948
69.860.081
9.444.000
1.278.000
8.054.922
422.000
291.100
532.000
400.000
50.000
200.000
30.000
30.000

Razvoj navezovalnih cest

1.450.800

Stroški financiranja

4.228.549

gradnja navezovalnih cest v letu 2006

stroški financiranja
upravljanje DARS
razvojne naloge
stroški pobiranja cestnine
razvoj storitev in uvajanje novih naĆinov plaĆevanja cestnine

Obnavljanje avtocest

obnova vozišĆ
obnova objektov
naložbe v vozišĆa in objekte
nabava opreme in naložbe v obstojeĆe AC
obnove in naložbe v podroþje varovanja okolja
elementar

Nov elektronski cestninski sistem
Sistem za nadzor in vodenje prometa
FinanĆni odtoki zaradi investicijskih kreditov
redne obresti
odplaĆilo glavnice

Nadomestilo za opravljanje naroĆila

SKUPAJ PORABA
RAZLIKA MED VIRI IN PORABO
DODATNE CP

1.450.800
4.228.549
1.790.196
188.879
3.445.000
122.580

10.150.000

3.220.000
2.805.000
295.000
2.030.000
1.750.000
50.000

700.000
2.337.600
26.584.399

8.641.970

170.562.369
74.626
913.492
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Priloga 2:

Priloga 2

SPECIFIKACIJA ZAKLJUþNIH DEL

Leto 2006
postavka

v tisoþ SIT

v mio EUR

zakljuþna dela na AC zgrajenih po letu 1994

8.054.922

33,60

Vuþja vas - Beltinci z rek. R1-230
Ptujska cesta - Slivnica
Slivnica - Frma - BDC
Prikljuþek Lopata
Vransko - Trojane
Trojane - Blagovica
Blagovica - Lukovica
Lukovica - Blagovica
Zadobrova - Tomaþevo
Šentjakob - Malence
Kozina - Klanec od 7,5 do 11,5
Klanec - Socerb
Socerb - Srmin
Srmin - Škofije
Plošþad BS Cikava
Višnja gora - Biþ
Biþ - Korenitka
Korenitka - Pluska
Kronovo - Smednik**
Smednik - Krška vas*
Krška vas - Obrežje

1.070.000
50.000
72.000
100.000
757.000
1.830.000
1.113.083
100.000
10.000
15.000
5.000
5.000
123.000
229.824
851.081
90.000
56.090
126.000
350.000
810.000
291.844

4,46
0,21
0,30
0,42
3,16
7,63
4,64
0,42
0,04
0,06
0,02
0,02
0,51
0,96
3,55
0,38
0,23
0,53
1,46
3,38
1,22

zakljuþna dela na AC pred letom 1994

422.000

1,76

Malence - Šmarje SAP
Šmarje SAP - Višnja Gora

120.000
302.000

0,50
1,26

* OPOMBA: Med gradnje AC Smednik–Krška vas je bila dana pobuda in sprejeta odločitev o širitvi vojaškega letališča Cerklje, ki
bo obenem usposobljeno tudi za civilno letalstvo. Širitev bo vplivala na promet na krožišču ob cestninski postaji Krško in na cestninski
postaji in AC-bazi Drnovo.
Cestninske postaje ne omogočajo prevoza zunaj gabaritov. Pri gradnji in opremljanju letališča se pričakuje tudi tovrstni prevoz. Za
rešitev problema bo na izvozu iz avtoceste iz smeri Ljubljana na začetku izvoza za Krško izveden podaljšan izvoz na cesto Krško–Kostanjevica, po kateri je tudi zdaj dostop na letališče iz ljubljanske smeri. Izvoz bo zaprt z ograjnimi vrati in se bo odpiral v soglasju z DARS d.d.
Zaradi povečanega prometa v krožišču ob cestninski postaji Krško bo v krožišču dodan krak v smeri proti Brežicam in bo z novo
servisno cesto povezan z obstoječo cesto Drnovo–Črešnjice–Cerklje. Na tej cesti je že zgrajen nov podvoz v okviru avtoceste. Ta servisna
cesta in obstoječa cesta gresta mimo naselij. Cesto bo treba v celoti opremiti s kolesarskimi stezami in v območju servisov s pločniki.
** OPOMBA: Med gradnjo AC Kronovo–Smednik je predvidena tudi gradnja krožišča na regionalni cesti RIII/669/1202 Dobruška
vas–Šentjernej na območju prihodnje industrijsko-obrtne cone na križišču z lokalno cesto proti vasi Hudenje.
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Priloga 3:3
Priloga

SPECIFIKACIJA PREMOŽENJSKIH ZADEV

Leto 2006
postavka

zakljuþna dela na AC zgrajenih po letu 1994
Hoþe - Arja vas
Obvoznica Ormož
Rek. od prklj. Sl. Bistrica do obv. Pragersko
Nova Zrkovska c. od km 0,0 do km 0,870
HC 2B
Pesnica - Šentilj
Obvoznica Pragersko
Šentjakob - Krtina
ýebulovica - Divaþa
Divaþa - Dane
Dane - Fernetiþi
Divaþa - Kozina
Kozina - Klanec od 6,7 do 7,5
Vipava - Selo
Selo - Šempeter
Vipava - Podnanos
Naklo - Kranj
Podtabor - Naklo
zakljuþna dela na AC pred letom 1994
Razdrto - ýebulovica
Šempeter - Vrtojba
Kozarje - Malence (Južna obvoznica)
Koseze - Kozarje (Zahodna obvoznica)
ýrnuþe - Tomaþevo (Severna obvoznica - stari del)
Hrušica - Vrba
Karavanke - Hrušica
navezovalne ceste
MB - Erjavþeva - Proletarskih brigad
MB - Levi breg
MB - Most - Erjavþeva
Šmarje - Dragonja
Muhaber - Buþna vas
Buþna vas - Loþna
SKUPAJ PREMOŽENJSKE ZADEVE

v tisoþ SIT

v mio EUR

1

2

283.600
500
100
1.000
10.000
500
2.000
60.000
90.000
3.000
500
3.000
2.000
18.000
30.000
17.000
15.000
1.000
30.000

1,18
0,00
0,00
0,00
0,04
0,00
0,01
0,25
0,38
0,01
0,00
0,01
0,01
0,08
0,13
0,07
0,06
0,00
0,13

7.500
500
4.000
500
500
500
1.000
500

0,03
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20.800
100
100
100
500
10.000
10.000

0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
0,04

311.900

1,30
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MINISTRSTVA

1526.

Pravilnik o postopku prijave in odjave dela
tujcev

Na podlagi sedmega odstavka 29. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno
prečiščeno besedilo) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o postopku prijave in odjave dela tujcev
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa postopek prijave in odjave dela
tujcev, dokazila, ki jih je potrebno predložiti v tem postopku,
in navodila za obdelavo ter posredovanje podatkov iz prijav
med posameznimi organi in službami.
2. člen
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) si po uradni dolžnosti priskrbi podatke
o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco. Enako ravna
tudi glede dejstev, o katerih vodi uradno evidenco kak drug
državni organ oziroma organ lokalne skupnosti ali nosilec
javnega pooblastila.
II. PRIJAVA DELA TUJCEV
3. člen
(1) Zavezanci za prijavo in odjavo dela tujcev (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), določeni z Zakonom o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: zakon), so dolžni v rokih,
predpisanih s tem pravilnikom, prijaviti začetek dela tujcev,
ki jim je bilo izdano delovno dovoljenje ali je zanje v skladu z
določbami 24., 25., 26. in 27. člena zakona predpisana samo
prijava dela brez obveznosti predhodne pridobitve delovnega
dovoljenja.
(2) Zavezanci iz prejšnjega odstavka opravijo prijavo na
zavodu na obrazcih, ki so sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(1) Prijavo začetka dela tujca opravijo zavezanci pri
pristojni službi zavoda, ki je izdala delovno dovoljenje, ali pri
območni službi zavoda, na območju katere se delo opravlja,
če z zakonom ni določeno drugače.
(2) Zavezanci so dolžni opraviti prijavo:
1. v 10 dneh od nastopa dela v primeru sklenitve delovnega razmerja s tujcem;
2. dan pred začetkom opravljanja dela, če ne gre za
sklenitev delovnega razmerja s tujcem;
3. v treh dneh po prihodu tujca v državo v primerih iz
drugega odstavka 27. člena zakona.
(3) Če je bilo delovno dovoljenje izdano, morajo zavezanci za prijavo opraviti prijavo začetka dela najpozneje v
60 dneh od dneva izdaje delovnega dovoljenja.
5. člen
(1) Zavezanci prijavijo začetek dela tujca na obrazcu iz
2. člena tega pravilnika. Prijavi se priložijo dokazila, predpisana s tem pravilnikom.

(2) Zavod izda potrdilo o prijavi dela tujca, ki potrjuje,
da je zavezanec izpolnil vse pogoje, določene s tem pravilnikom.
6. člen
(1) Če zavezanec v roku 60 dni od dneva izdaje delovnega dovoljenja ne prijavi začetka dela tujca, se šteje, da s
tujcem ni bilo sklenjeno delovno oziroma drugo pogodbeno
razmerje in delovno dovoljenje preneha veljati. Zavod o prenehanju veljavnosti delovnega dovoljenja obvesti pristojni
organ Ministrstva za notranje zadeve.
(2) Če zavezanec ugotovi, da zaradi postopka izdaje
dovoljenja za prebivanje ne bo mogel opraviti prijave začetka
dela v roku iz prejšnjega odstavka, je dolžan pred iztekom
tega roka o tem pisno obvestiti zavod, zaprositi za podaljšanje roka in priložiti dokazilo o tem, da postopek za izdajo
dovoljenja za prebivanje še teče.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka zavod določi novi
rok za prijavo začetka dela tujca, ki ne sme biti daljši od
120 dni od dneva izdaje delovnega dovoljenja.
(4) V primeru, da zavezanec ne zaprosi za podaljšanje
roka v skladu z drugim odstavkom tega člena, ali do poteka
roka iz prejšnjega odstavka ne prijavi začetka dela tujca, se
šteje, da s tujcem ni bilo sklenjeno delovno oziroma drugo
pogodbeno razmerje in delovno dovoljenje preneha veljati.
7. člen
Vloga za prijavo začetka opravljanja dela tujcev, katerim je bilo izdano delovno dovoljenje, vsebuje naslednje
priloge:
1. dokazilo o ustreznem socialnem oziroma zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji:
a) dokazilo o socialnem zavarovanju v Republiki Sloveniji (za samozaposlene tujce in za tujce, ki imajo v Republiki
Sloveniji sklenjeno delovno razmerje);
b) dokazilo o ustreznem socialnem zavarovanju tujca v
drugi državi, s katero ima Republika Slovenija sklenjeno konvencijo o socialni varnosti (za tujca, ki v Republiki Sloveniji
dela na podlagi pogodbe o delu);
c) dokazilo o ustreznem prostovoljnem zdravstvenem
zavarovanju tujca v Republiki Sloveniji za rizike, ki jih določa
zakon (za tujca iz države, s katero Republika Slovenija nima
sklenjene konvencije o socialni varnosti, ki dela v Republiki
Sloveniji na podlagi pogodbe o delu);
2. dokazilo o urejenem prebivanju v Republiki Sloveniji.
8. člen
Vloga za prijavo začetka opravljanja dela tujcev, ki v
skladu z določbo 24. člena zakona niso zavezani pridobiti
delovnega dovoljenja, vsebuje naslednje priloge:
1. dokazilo o ustrezni registraciji oziroma vpisu zavezanca za prijavo, če je prireditev v organizaciji, ki lahko
opravlja prireditve na podlagi registracije ali vpisa;
2. pogodbo med naročnikom in tujim izvajalcem programa s terminskim načrtom;
3. spisek referenc izvajalca programa;
4. dokument, ki izkazuje identiteto tujca;
5. kopijo dokazila o vložitvi prošnje za odobritev javne
prireditve pri pristojni upravni enoti ali policijski postaji, če je
prireditev v organizacijah, ki tovrstne dejavnosti ne morejo
izvajati na podlagi registracije oziroma vpisa v ustrezen register oziroma vpisnik;
6. seznam tujcev z osebnimi podatki (ime in priimek,
rojstni podatki, številka potne listine, državljanstvo, poklic,
prebivališče v Republiki Sloveniji).
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9. člen
Vloga za prijavo začetka opravljanja dela tujcev, ki v
skladu z določbo 25. člena zakona niso zavezani pridobiti
delovnega dovoljenja, vsebuje naslednje priloge:
1. kopijo pogodbe o udeležbi na razstavni ali sejemski
prireditvi;
2. kopijo pogodbe med razstavljavcem in izvajalcem
storitev s terminskim načrtom (za pogodbene izvajalce);
3. dokument, ki izkazuje identiteto tujca;
4. seznam tujcev z osebnimi podatki (ime in priimek,
rojstni podatki, številka potne listine, državljanstvo, poklic,
prebivališče v Republiki Sloveniji).
10. člen
Vloga za prijavo začetka opravljanja dela tujcev, ki v
skladu z določbo 26. člena zakona niso zavezani pridobiti
delovnega dovoljenja, vsebuje naslednje priloge:
1. kopijo pogodbe s terminskim načrtom, iz katere je
razvidna vrsta storitve, ki jo bo tujec opravljal v Republiki
Sloveniji;
2. dokazilo, da je tujec zaposlen pri dobavitelju opreme
ali pri njegovem pogodbenem partnerju;
3. dokument, ki izkazuje identiteto tujca;
4. seznam tujcev z osebnimi podatki (ime in priimek,
rojstni podatki, številka potne listine, državljanstvo, poklic,
prebivališče v Republiki Sloveniji).
11. člen
Vloga za prijavo začetka opravljanja dela tujcev, ki v
skladu z določbo 27. člena zakona niso zavezani pridobiti
delovnega dovoljenja, vsebuje naslednje priloge:
1. kopijo zaprosila domačega naročnika storitev za nujno odpravo ali preprečitev škode;
2. dokazilo, da je tujec zaposlen pri tujem izvajalcu, ki
odpravlja škodo;
3. dokument, ki izkazuje identiteto tujca;
4. seznam tujcev z osebnimi podatki (ime in priimek,
rojstni podatki, številka potne listine, državljanstvo, poklic,
prebivališče v Republiki Sloveniji).
III. ODJAVA DELA TUJCEV
12. člen
(1) Zavezanec opravi odjavo dela tujcev le v primerih,
ko delo tujca preneha pred iztekom veljavnosti delovnega
dovoljenja.
(2) V vseh drugih primerih odjava dela tujcev ni potrebna, ker z iztekom veljavnosti delovnega dovoljenja prenehajo
obstajati tudi pogoji za nadaljnje delo tujca.
13. člen
(1) V primerih iz prejšnjega člena zavezanec prijavi
prenehanje dela tujca pri tisti službi zavoda, pri kateri je bila
opravljena prijava.
(2) Zavezanec opravi odjavo dela tujca na istem obrazcu, na katerem je bila opravljena prijava dela tujca.
(3) Zavezanec je dolžan opraviti odjavo dela tujca najpozneje v treh dneh po prenehanju dela tujca.
(4) Ob odjavi dela tujca zavezanec vrne pristojni službi
zavoda delovno dovoljenje, ki je bilo podlaga za prijavo dela
tujca.
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(5) Zavod izda zavezancu potrdilo o odjavi dela tujca.
(6) Zavod obvesti o odjavi dela tisto upravno enoto, ki je
tujcu izdala dovoljenje za prebivanje, oziroma pristojni organ
Ministrstva za notranje zadeve.
14. člen
V primerih iz osmega odstavka 8. člena zakona opravi
odjavo dela tujca po uradni dolžnosti tista pristojna služba zavoda, ki je vodila postopek za odvzem oziroma razveljavitev
delovnega dovoljenja.
IV. OBDELAVA IN POSREDOVANJE PODATKOV
15. člen
V postopku prijav in odjav dela tujcev zavod zagotovi
vse potrebne podatke in obdelavo, ki omogočajo organom
in službam, ki sodelujejo pri izvajanju zakona, vpogled v
podatkovno zbirko, strukturo in številčno stanje tujcev, ki so
na podlagi delovnih dovoljenj ali pogodb o delu prijavljeni ali
odjavljeni pri zavodu.
16. člen
Zavod mesečno obdeluje zbrane podatke o prijavi in
odjavi dela tujcev, podatke primerja s podatki o izdanih delovnih dovoljenjih v okviru posameznih namenov, po katerih
se razdeljuje kvota delovnih dovoljenj, in o rezultatih obvešča
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Inšpektorat Republike Slovenije za delo, na zahtevo pa tudi druge
organe in službe, ki so povezani z izvajanjem zakona.
17. člen
Inšpektorat Republike Slovenije za delo v okviru izvajanja nadzorstvene funkcije sproti obvešča centralno službo
zavoda o kršilcih zakona in o vrsti izrečene kazni posameznemu kršilcu, zavod pa mu v ta namen zagotovi potrebne
podatke.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
Pravilnik o postopku prijave in odjave dela tujcev (Uradni list
RS, št. 7/01).
19. člen
Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se nadaljujejo po tem pravilniku, če je to za zavezanca
ugodnejše.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-79/2005
Ljubljana, dne 29. marca 2006
EVA 2005-2611-0113
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
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ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Centralna služba LJUBLJANA

_______________________

Obr. TUJ – 4/1 A
Številka___________

POTRDILO O PRIJAVI

(pogodbene storitve tujih umetnikov in poklicnih ustvarjalcev – 24. þlen ZZDT-UPB1)
Podatki o zavezancu za prijavo (prireditelj oziroma naroþnik storitev)
1 Firma

Izpolni zavezanec

2 Sedež
3 Matiþna številka
4 Davþna številka

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~
~B~B~B~B~B~B~B~B~

5 Priimek in ime odgovorne osebe
6 EMŠO odgovorne osebe

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~

Prebivališþe odgovorne osebe
7 (ulica, kraj in poštna številka)
Podatki o pogodbi
1 Številka pogodbe

2 Pogodbeni stranki
Nosilec programa (priimek in

3 ime, država, iz katere prihaja)
4 Število delavcev tuje pogodbene stranke po priloženem seznamu
Podatki o prireditvi
1 Vrsta prireditve

2 Kraj prireditve

~B B~B B~B B B B

3 Datum prijave prireditve pri Upravni enoti
4 ýas izvajanja pogodbenih storitev

od

do

Za toþnost podatkov na podlagi pooblastila tujcev odgovarja zavezanec za prijavo.
V____________________, dne __________________
Žig

Podpis pooblašþene osebe zavezanca

__________________

Izpolni zavod

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdaja na podlagi 29. þlena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št.
04/06 – uradno preþišþeno besedilo) in na podlagi 179. þlena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 22/05 –
uradno preþišþeno besedilo in 119/05) naslednje

POTRDILO
Zavod potrjuje prejem prijave / odjave dela tujca / tujcev dne ________________________ za izvedbo navedenih
pogodbenih storitev.
Zavezanec za prijavo je predložil vsa predpisana dokazila in s tem izpolnil pogoje iz 24. þlena ZZDT-UPB1.

Datum ____________________

Žig

Podpis pooblašþene osebe zavoda

________________
Priloge

Uradni list Republike Slovenije
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Obr. TUJ – 4/1 B
Številka___________

POTRDILO O PRIJAVI

(sejemske storitve – 25. þlen ZZDT-UPB1)
Podatki o zavezancu za prijavo (razstavljavec)
1 Firma

Izpolni zavezanec

2 Sedež
Odgovorna oseba za stike v Republiki

3 Sloveniji

(priimek, ime, rojstni podatki)
Prebivališþe odgovorne osebe za stike v
4 Republiki Sloveniji (ulica, kraj in poštna
številka)
Podatki o izvajalcu storitev
1 Firma

2 Sedež
Odgovorna oseba izvajalca v

3 tujini

Odgovorna oseba v Republiki Sloveniji

4 (priimek, ime, rojstni podatki)
Vrsta in številka potne listine

5 odgovorne osebe za stike v Republiki

Sloveniji
Prebivališþe odgovorne osebe za stike
6 v Republiki Sloveniji (ulica, kraj in
poštna številka)
7 Število delavcev po priloženem seznamu

8 Vrsta storitev
9 ýas izvajanja storitev

od

do

Podatki o prireditvi
1 Vrsta prireditve

2 Organizator
3 Kraj prireditve
4 ýas trajanja prireditve

od
do
Za toþnost podatkov na podlagi pooblastila tujcev odgovarjata zavezanec za prijavo in izvajalec storitev.
V____________________, dne __________________
Podpis pooblašþene osebe zavezanca

__________________

Žig

Izpolni zavod

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdaja na podlagi 29. þlena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št.
04/06 – uradno preþišþeno besedilo) in na podlagi 179. þlena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 22/05 –
uradno preþišþeno besedilo in 119/05) naslednje

POTRDILO

Zavod potrjuje prejem prijave / odjave dela tujca / tujcev dne ________________________ za izvedbo navedenih
pogodbenih storitev.
Zavezanec za prijavo je predložil vsa predpisana dokazila in s tem izpolnil pogoje iz 25. þlena ZZDT-UPB1.

Datum ____________________

Žig

Podpis pooblašþene osebe zavoda

________________

Stran
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Uradni list Republike Slovenije

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Centralna služba LJUBLJANA

________________________

Obr. TUJ – 4/1 C
Številka___________

POTRDILO O PRIJAVI

(storitve dobave blaga in servisiranja – 26. þlen ZZDT-UPB1)
Podatki o zavezancu za prijavo (naroþnik storitev)
1 Firma
2 Sedež
3 Matiþna številka ~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~
4 Davþna številka

Izpolni zavezanec

~B~B~B~B~B~B~B~B~

5 Priimek in ime odgovorne osebe
6 EMŠO odgovorne osebe
7 Prebivališþe odgovorne osebe
(ulica, kraj in poštna številka)

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~

Podatki o pogodbi
1 Številka pogodbe
2 Pogodbeni stranki
3 Opis pogodbenega dela
4 Kraj izvajanja storitev
5 Število delavcev tuje pogodbene stranke po priloženem seznamu
od
6 ýas izvajanja pogodbenih storitev

do

Podatki o tujem izvajalcu pogodbenih storitev
1 Firma
2 Sedež
3 Odgovorna oseba izvajalca
4 Odgovorna oseba za stike v
Republiki Sloveniji
(priimek, ime, rojstni podatki)
5 Vrsta in številka potne listine
odgovorne osebe za stike v
Republiki Sloveniji
6 Prebivališþe odgovorne osebe z stike v
Republiki Sloveniji (ulica, kraj in poštna
številka)
Za toþnost podatkov na podlagi pooblastila tujcev odgovarjata zavezanec za prijavo in tuji izvajalec storitev.
V____________________, dne __________________
Žig

Podpis pooblašþene osebe zavezanca

__________________
Izpolni zavod

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdaja na podlagi 29. þlena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št.
04/06 – uradno preþišþeno besedilo) in na podlagi 179. þlena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 22/05 –
uradno preþišþeno besedilo in 119/05) naslednje

POTRDILO
Zavod potrjuje prejem prijave / odjave dela tujca / tujcev dne ________________________ za izvedbo navedenih
pogodbenih storitev.
Zavezanec za prijavo je predložil vsa predpisana dokazila in s tem izpolnil pogoje iz 26. þlena ZZDT-UPB1.

Datum ____________________

Žig

Podpis odgovorne osebe zavoda

Uradni list Republike Slovenije
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Obr. TUJ – 4/1 D
Številka___________

POTRDILO O PRIJAVI

(interventne storitve – 27. þlen ZZDT-UPB1)
Podatki o zavezancu za prijavo (naroþnik storitev)
1 Ime naroþnika

Izpolni zavezanec

2 Sedež naroþnika
3 Matiþna številka
4 Davþna številka

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~
~B~B~B~B~B~B~B~B~

5 Priimek in ime odgovorne osebe
6 EMŠO odgovorne osebe
7 Prebivališþe odgovorne osebe v

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~

Republiki Sloveniji (ulica, kraj in
poštna številka)

Podatki o pogodbi oziroma naroþilu
1 Številka pogodbe
oziroma naroþila
2 Pogodbeni stranki

3 Opis pogodbenega dela
4 Kraj izvajanja storitev
5 Število delavcev tuje pogodbene stranke po priloženem seznamu
6 ýas izvajanja pogodbenih storitev

od

do

Podatki o tujem izvajalcu pogodbenih storitev
1 Firma

2 Sedež
3 Odgovorna oseba izvajalca
4 Odgovorna oseba za stike v Republiki Sloveniji

(priimek, ime, rojstni podatki)
5 Vrsta in številka potne listine odgovorne osebe za
stike v Republiki Sloveniji
6 Prebivališþe odgovorne osebe za stike v
Republiki Sloveniji (ulica, kraj in poštna številka)
Za toþnost podatkov na podlagi pooblastila tujcev odgovarjata zavezanec za prijavo in tuji izvajalec storitev.
V____________________, dne __________________
Podpis pooblašþene osebe zavezanca
__________________
Žig
Izpolni zavod
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdaja na podlagi 29. þlena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št.
04/06 – uradno preþišþeno besedilo) in na podlagi 179. þlena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 22/05 –
uradno preþišþeno besedilo in 119/05) naslednje

POTRDILO

Zavod potrjuje prejem prijave / odjave dela tujca / tujcev dne ________________________ za izvedbo navedenih
pogodbenih storitev.
Zavezanec za prijavo je predložil vsa predpisana dokazila in s tem izpolnil pogoje iz 27. þlena ZZDT-UPB1.

Datum ____________________

Žig

Podpis odgovorne osebe zavoda

Stran
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ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Centralna služba ____________________
Obmoþna služba

________________________

Obr. TUJ – 4/2 A
Delovodna št.___________

POTRDILO O PRIJAVI / ODJAVI

(samozaposlitev z osebnim delovnim dovoljenjem – 10. þlen ZZDT-UPB1)
Vrsta zaposlitve
Statusna oblika
(ustrezno obkroži)

samozaposlitev
a) osebna gospodarska družba

b) samostojni podjetnik

Podatki o zavezancu za prijavo (samozaposleni, delodajalec)
1 Firma

c) samostojni poklic
Izpolni zavezanec

2 Sedež
3 Matiþna številka
4 Davþna številka

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~
~B~B~B~B~B~B~B~B~

5 Dejavnost

~B~B~B~B~B~B~B~B~

6 Šifra dejavnosti

Vrsta registracije oziroma
7 vpisnika
8 Datum registracije oziroma vpisa
Osebni podatki o zavezancu
1 Priimek in ime

2 EMŠO

Davþna številka v Republiki Sloveniji (þe
3 jo ima)
Prebivališþe v Republiki Sloveniji
4
(ulica, kraj in poštna številka)
Vrsta in številka potne listine
5
(kje in kdaj je bila izdana in do kdaj velja)

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~
~B~B~B~B~B~B~B~B~

6 Vrsta dovoljenja za prebivanje in številka
7 Številka osebnega delovnega dovoljenja
8 Veljavnost osebnega delovnega dovoljenja (ustrezno obkroži)

a) eno leto

b) tri leta

c) nedoloþen þas

9 Datum zaþetka zavarovanja zavezanca za prijavo
10 Zaþetek dela
11 Prenehanje dela
Za toþnost podatkov odgovarja zavezanec za prijavo.
V____________________, dne __________________
Žig

Podpis zavezanca

__________________

Izpolni zavod
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdaja na podlagi 29. þlena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št.
04/06 – uradno preþišþeno besedilo) in na podlagi 179. þlena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 22/05 –
uradno preþišþeno besedilo in 119/05) naslednje

POTRDILO

Zavod potrjuje prejem PRIJAVE dela tujca_______________________________________________________________.

PRIJAVA vsebuje vsa dokazila, ki jih zahteva Pravilnik o postopku prijave in odjave dela tujcev.
Datum

____________ ___________

Žig

Podpis pooblašþene osebe zavoda

______________________

Zavod potrjuje, da je dne __________________ prejel ODJAVO dela tujca_______________________________________.
Datum
Žig
Podpis pooblašþene osebe zavoda

_____________ _____________

______________________

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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Obr. TUJ – 4/2 B
Delovodna št.___________

POTRDILO O PRIJAVI / ODJAVI

(zaposlitev tujca z osebnim delovnim dovoljenjem – 10. þlen ZZDT-UPB1)
Vrsta zaposlitve

delovno razmerje

Podatki o zavezancu za prijavo (samozaposleni, delodajalec)
1 Firma

Izpolni zavezanec

2 Sedež
3 Matiþna številka
4 Davþna številka

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~
~B~B~B~B~B~B~B~B~

5 Priimek in ime odgovorne osebe
6 EMŠO odgovorne osebe
Prebivališþe odgovorne osebe
7
(ulica, kraj in poštna številka)

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~

Podatki o tujcu
1 Priimek in ime

2 EMŠO

Davþna številka v Republiki Sloveniji (þe
3 jo ima)
Prebivališþe v Republiki Sloveniji
4
(ulica, kraj in poštna številka)
Vrsta in številka potne listine
5
(kje in kdaj je bila izdana in do kdaj velja)

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~
~B~B~B~B~B~B~B~B~

6 Vrsta dovoljenja za prebivanje in številka
7 Številka osebnega delovnega dovoljenja
8 Veljavnost osebnega delovnega dovoljenja (ustrezno obkroži)

a) do eno leto b) tri leta

c) nedoloþen þas

9 Datum zaþetka zavarovanja pri zavezancu za prijavo
10 Zaþetek dela

11

Prenehanje dela

Za toþnost podatkov na podlagi pooblastila tujca odgovarja zavezanec za prijavo.
V____________________, dne __________________
Podpis pooblašþene osebe zavezanca

__________________

Žig

Izpolni zavod
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdaja na podlagi 29. þlena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št.
04/06 – uradno preþišþeno besedilo) in na podlagi 179. þlena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 22/05 –
uradno preþišþeno besedilo in 119/05) naslednje

POTRDILO
Zavod potrjuje prejem PRIJAVE dela tujca________________________________________________________________.

PRIJAVA vsebuje vsa dokazila, ki jih zahteva Pravilnik o postopku prijave in odjave dela tujcev.
Datum

Žig

Podpis pooblašþene osebe zavoda

____________ ___________

______________________

Zavod potrjuje, da je dne __________________ prejel ODJAVO dela tujca______________________________________.
Datum

_____________ _____________

Žig

Podpis pooblašþene osebe zavoda

______________________

Stran
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Uradni list Republike Slovenije
Obr. TUJ – 4/3

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Centralna služba_____________________________________
Obmoþna služba

________________________

Delovodna št.___________

POTRDILO O PRIJAVI / ODJAVI

(dovoljenje za zaposlitev – 11. þlen ZZDT-UPB1)
Podatki o zavezancu za prijavo (delodajalec)
1 Firma

Izpolni zavezanec

2 Sedež
3 Matiþna številka
4 Davþna številka

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~
~B~B~B~B~B~B~B~B~

5 Priimek in ime odgovorne osebe
6 EMŠO odgovorne osebe

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~

Prebivališþe odgovorne osebe

7 (ulica, kraj in poštna številka)
Številka pogodbe o zaposlitvi
Podatki o tujcu
1 Priimek in ime

2 EMŠO

Davþna številka v Republiki Sloveniji (þe
3 jo ima)
Prebivališþe v Republiki Sloveniji
4
(ulica, kraj in poštna številka)
Vrsta in številka potne listine
5
(kje in kdaj je bila izdana in do kdaj velja)

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~
~B~B~B~B~B~B~B~B~

6 Delovno mesto
7 Številka dovoljenja za zaposlitev
8 Datum zaþetka zavarovanja pri zavezancu za prijavo
9 Zaþetek dela

10

Prenehanje dela

Za toþnost podatkov na podlagi pooblastila tujca odgovarja zavezanec za prijavo.
V____________________, dne __________________
Podpis pooblašþene osebe zavezanca
__________________
Žig
Izpolni zavod
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdaja na podlagi 29. þlena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št.
04/06 – uradno preþišþeno besedilo) in na podlagi 179. þlena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 22/05 –
uradno preþišþeno besedilo in 119/05) naslednje

POTRDILO

Zavod potrjuje prejem PRIJAVE dela tujca_____________________________________________________________.

PRIJAVA vsebuje vsa dokazila, ki jih zahteva Pravilnik o postopku prijave in odjave dela tujcev.
Datum

____________ ___________

Žig

Podpis pooblašþene osebe zavoda

______________________

Zavod potrjuje, da je dne __________________ prejel ODJAVO dela tujca_______________________________________.
Datum

_____________ _____________

Žig

Podpis pooblašþene osebe zavoda

______________________

Uradni list Republike Slovenije
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Obr. TUJ – 4/4

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

Delovodna št.________

Centralna služba _______________________________
Obmoþna služba _______________________________

POTRDILO O PRIJAVI / ODJAVI
(þezmejne storitve – 13. þlen ZZDT-UPB1)

Podatki o zavezancu za prijavo (tuji izvajalec storitev)
1 Firma

Izpolni zavezanec

2 Sedež
3 Identifikacijska številka (doloþi zavod)
4 Šifra dejavnosti (doloþi zavod)
Davþna številka v Republiki Sloveniji

5 (þe jo ima)

Priimek in ime odgovorne osebe za stike

6 v Republiki Sloveniji

Prebivališþe osebe za stike v Republiki

7 Sloveniji (ulica, kraj in poštna številka)
Naslov, kjer se hrani dokumentacija v

8 Republiki Sloveniji
Podatki o naroþniku
1 Firma

2
3
4
5
6

Sedež
Matiþna številka
Davþna številka

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~
~B~B~B~B~B~B~B~B~

Priimek in ime odgovorne osebe naroþnika

EMŠO odgovorne osebe
~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~
Podatki o pogodbi
1 Številka pogodbe (izpolni zavod)
2 Opis pogodbenega dela
3

Delovišþe
(ulica, kraj, poštna številka)

4 Število delavcev – priloga k prijavi
Konec dela
5 Zaþetek dela
Za toþnost podatkov na podlagi pooblastila tujcev odgovarja zavezanec za prijavo.
V____________________, dne __________________
Podpis pooblašþene osebe zavezanca
__________________
Žig

Izpolni zavod
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdaja na podlagi 29. þlena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št.
04/06 – uradno preþišþeno besedilo) in na podlagi 179. þlena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 22/05 –
uradno preþišþeno besedilo in 119/05) naslednje

POTRDILO

Zavod potrjuje prejem PRIJAVE dela tujca / tujcev, kot so navedeni po zaporednih številkah od ______ do ______
v prilogi prijave.

PRIJAVA vsebuje vsa dokazila, ki jih zahteva Pravilnik o postopku prijave in odjave dela tujcev.
Datum

____________ ___________

Žig

Podpis pooblašþene osebe zavoda

______________________

Zavod potrjuje, da je dne ______________ prejel ODJAVO dela tujca / tujcev, kot so navedeni po zaporednih številkah od
____ do ______ v prilogi prijave.
Datum

_____________ _____________

Žig

Podpis pooblašþene osebe zavoda

______________________

Stran

3918 /

Št.
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Uradni list Republike Slovenije
Obr. TUJ – 4/5 A

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Centralna služba __________________________

Delovodna št.________

Obmoþna služba_____________________________

POTRDILO O PRIJAVI / ODJAVI

(gibanje oseb znotraj združbe – 16. þlen ZZDT-UPB1)
Podatki o zavezancu za prijavo (tuji delodajalec)
1 Firma

Izpolni zavezanec

2 Sedež
3 Priimek in ime odgovorne osebe
ýlanstvo države v Svetovni trgovinski organizaciji (WTO)
(obkroži)

DA

NE

Podatki o organizacijski enoti
1 Firma

2
3
4
5
6

Sedež
Matiþna številka
Davþna številka

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~
~B~B~B~B~B~B~B~B~

Priimek in ime odgovorne osebe organizacijske enote
EMŠO odgovorne osebe

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~

Podatki o tujcu
1 Priimek in ime

2 EMŠO

Davþna številka v Republiki Sloveniji (þe
3 jo ima)
Prebivališþe v Republiki Sloveniji
4
(ulica, kraj in poštna številka)
Vrsta in številka potne listine
5
(kje in kdaj je bila izdana in do kdaj velja)

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~
~B~B~B~B~B~B~B~B~

6 Delovno mesto v organizacijski enoti
7 Številka dovoljenja za delo
8 Zaþetek dela
9 Prenehanje dela
Za toþnost podatkov na podlagi pooblastila tujcev odgovarja zavezanec za prijavo.
V____________________, dne __________________
Podpis pooblašþene osebe zavezanca

__________________

Žig

Izpolni zavod
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdaja na podlagi 29. þlena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št.
04/06 – uradno preþišþeno besedilo) in na podlagi 179. þlena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 22/05 –
uradno preþišþeno besedilo in 119/05) naslednje

POTRDILO

Zavod potrjuje prejem PRIJAVE dela tujca_________________________________________________________________.

PRIJAVA vsebuje vsa dokazila, ki jih zahteva Pravilnik o postopku prijave in odjave dela tujcev.
Datum

____________ ___________

Žig

Podpis pooblašþene osebe zavoda

______________________

Zavod potrjuje, da je dne __________________ prejel ODJAVO dela tujca_______________________________________.
Datum

_____________ _____________

Žig

Podpis pooblašþene osebe zavoda

______________________

Uradni list Republike Slovenije
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Obr. TUJ – 4/5 B

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

Delovodna št.________

Centralna služba __________________________________
Obmoþna služba__________________________________

POTRDILO O PRIJAVI / ODJAVI

(storitve namešþenih delavcev - 15.þlen ZZDT-UPB1)
Podatki o zavezancu za prijavo (tuji delodajalec)
1 Firma

Izpolni zavezanec

2 Sedež
3 Identifikacijska številka (doloþi zavod)
4 Šifra dejavnosti (doloþi zavod)
Davþna številka v Republiki Sloveniji

5 (þe jo ima)

Priimek in ime odgovorne osebe za stike

6 v Republiki Sloveniji

Prebivališþe osebe za stike v Republiki

7 Sloveniji (ulica, kraj in poštna številka)
Naslov, kjer se hrani dokumentacija v

8 Republiki Sloveniji
Podatki o naroþniku
1 Firma

2 Sedež
3 Matiþna številka
4 Davþna številka

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~
~B~B~B~B~B~B~B~B~

Podatki o pogodbi
1 Številka pogodbe (izpolni zavod)
2 Opis pogodbenega dela
3

Delovišþe
(ulica, kraj, poštna številka)

4 Število delavcev – priloga k prijavi
Konec dela
5 Zaþetek dela
Za toþnost podatkov na podlagi pooblastila tujcev odgovarja zavezanec za prijavo.
V____________________, dne __________________
Podpis pooblašþene osebe zavezanca

__________________

Žig

Izpolni zavod
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdaja na podlagi 29. þlena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št.
04/06 – uradno preþišþeno besedilo) in na podlagi 179. þlena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 22/05 –
uradno preþišþeno besedilo in 119/05) naslednje

POTRDILO

Zavod potrjuje prejem PRIJAVE dela tujca / tujcev, kot so navedeni po zaporednih številkah od ______ do ______
v prilogi prijave.
Delavec / delavci bodo opravljali delo, kot je navedeno v zgornji tabeli.

PRIJAVA vsebuje vsa dokazila, ki jih zahteva Pravilnik o postopku prijave in odjave dela tujcev.
Datum

____________ ___________

Žig

Podpis pooblašþene osebe zavoda

______________________

Zavod potrjuje prejem ODJAVE dela tujca / tujcev, kot so navedeni po zaporednih številkah od ______ do ______
v prilogi prijave.
Datum

_____________ _____________

Žig

Podpis pooblašþene osebe zavoda

______________________

Stran
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ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Centralna služba ________________________

Obmoþna služba _______________________________________

Obr. TUJ – 4/6
Delovodna št.________

POTRDILO O PRIJAVI / ODJAVI

(usposabljanje in izpopolnjevanje – 18. þlen ZZDT-UPB1)
Podatki o zavezancu za prijavo (organizator usposabljanja in izpopolnjevanja)
1 Naziv organizatorja

Izpolni zavezanec

2 Sedež
3 Matiþna številka
4 Davþna številka

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~
~B~B~B~B~B~B~B~B~

5 Priimek in ime odgovorne osebe organizatorja
6 EMŠO odgovorne osebe
7 Davþna številka odgovorne osebe

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~
~B~B~B~B~B~B~B~B~

8 Prebivališþe odgovorne osebe
Podatki o usposabljanju
1 Ime organizacije

2 Sedež
3 Matiþna številka
4 Davþna številka

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~
~B~B~B~B~B~B~B~B~

5 Priimek in ime odgovorne osebe za izvedbo programa
6 Številka pogodba o usposabljanju in izpopolnjevanju
7 Vrsta usposabljanja in izpopolnjevanja
8 Pogodbeno razmerje s tujcem (obkroži)

A

Pogodba o zaposlitvi

B

Drugo

od
do
9 Trajanje usposabljanja in izpopolnjevanja
Za toþnost podatkov na podlagi pooblastila tujcev odgovarja zavezanec za prijavo.
V____________________, dne __________________
Podpis pooblašþene osebe zavezanca

__________________

Žig

Izpolni zavod
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdaja na podlagi 29. þlena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št.
04/06 – uradno preþišþeno besedilo) in na podlagi 179. þlena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 22/05 –
uradno preþišþeno besedilo in 119/05) naslednje

POTRDILO

Zavod potrjuje prejem PRIJAVE usposabljanja / izpopolnjevanja tujca __________________________,

rojenega ____________________, ki se bo usposabljal____________________________.

PRIJAVA vsebuje vsa dokazila, ki jih zahteva Pravilnik o postopku prijave in odjave dela tujcev.
Datum

Žig

____________ ________

Podpis odgovorne osebe zavoda

_____________________

Zavod potrjuje, da je dne _____________ prejel ODJAVO usposabljanja / izpopolnjevanja tujca _____________________,

_______________rojenega_____________________, ki se je usposabljal ________________________________.
Datum

__________

Žig

Podpis pooblašþene osebe zavoda

_______________________

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Centralna služba___________________________
Obmoþna služba

________________________
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Stran
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Obr. TUJ – 4/7

Delovodna št.___________

POTRDILO O PRIJAVI / ODJAVI
(sezonsko delo – 19. þlen ZZDT-UPB1)

a) drugo
b) pogodba o zaposlitvi

Vrsta pogodbenega razmerja (ustrezno obkroži)
Številka pogodbe
Podatki o zavezancu za prijavo (delodajalec ali naroþnik)
1 Firma

Izpolni zavezanec

2 Sedež
3 Matiþna številka
4 Davþna številka

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~
~B~B~B~B~B~B~B~B~

5 Priimek in ime odgovorne osebe
6 EMŠO odgovorne osebe

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~

Prebivališþe odgovorne osebe

7 (ulica, kraj in poštna številka)
Podatki o tujcu
1 Priimek in ime

2 EMŠO

Davþna številka v Republiki Sloveniji (þe
3 jo ima)
Prebivališþe v Republiki Sloveniji
4
(ulica, kraj in poštna številka)
Vrsta in številka potne listine
5
(kje in kdaj je bila izdana in do kdaj velja)

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~
~B~B~B~B~B~B~B~B~

6 Delovno mesto v organizacijski enoti
7 Številka dovoljenja za delo
8 Datum zaþetka zavarovanja pri zavezancu za prijavo
9 Zaþetek dela
10 Prenehanje dela
Za toþnost podatkov na podlagi pooblastila tujca odgovarja zavezanec za prijavo.
V____________________, dne __________________
Podpis pooblašþene osebe zavezanca

__________________

Žig

Izpolni zavod
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdaja na podlagi 29. þlena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št.
04/06 – uradno preþišþeno besedilo) in na podlagi 179. þlena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št22/05 –
uradno preþišþeno besedilo in 119/05) naslednje

POTRDILO

Zavod potrjuje prejem PRIJAVE dela tujca_________________________________________________________________.

PRIJAVA vsebuje vsa dokazila, ki jih zahteva Pravilnik o postopku prijave in odjave dela tujcev.
Datum

____________ ___________

Žig

Podpis pooblašþene osebe zavoda

______________________

Zavod potrjuje, da je dne __________________ prejel ODJAVO dela tujca_______________________________________.
Datum

_____________ _____________

Žig

Podpis pooblašþene osebe zavoda

______________________

Stran
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ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Centralna služba__________________________
Obmoþna služba __________________________

Obr. TUJ – 4/8
Delovodna št.___________

POTRDILO O PRIJAVI / ODJAVI
(zastopniki – 22. þlen ZZDT-UPB1)

a) drugo
b) pogodba o zaposlitvi

Vrsta pogodbenega razmerja (ustrezno obkroži)
Številka pogodbe
Podatki o zavezancu za prijavo (delodajalec ali naroþnik)
1 Firma

Izpolni zavezanec

2 Sedež
3 Matiþna številka
4 Davþna številka

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~
~B~B~B~B~B~B~B~B~

5 Priimek in ime odgovorne osebe
6 EMŠO odgovorne osebe

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~

Prebivališþe odgovorne osebe
7 (ulica, kraj in poštna številka)
Podatki o tujcu
1 Priimek in ime

2 EMŠO

Davþna številka v Republiki Sloveniji (þe
3 jo ima)
Prebivališþe v Republiki Sloveniji
4
(ulica, kraj in poštna številka)
Vrsta in številka potne listine
5
(kje in kdaj je bila izdana in do kdaj velja)

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~
~B~B~B~B~B~B~B~B~

6 Delovno mesto v organizacijski enoti
7 Številka dovoljenja za delo
8 Datum zaþetka zavarovanja pri zavezancu za prijavo
9 Zaþetek dela
10 Prenehanje dela
Za toþnost podatkov na podlagi pooblastila tujca odgovarja zavezanec za prijavo.
V____________________, dne __________________
Podpis pooblašþene osebe zavezanca

__________________

Žig

Izpolni zavod
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdaja na podlagi 29. þlena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št.
04/06 – uradno preþišþeno besedilo) in na podlagi 179. þlena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 22/05 –
uradno preþišþeno besedilo in 119/05) naslednje

POTRDILO
Zavod potrjuje prejem PRIJAVE dela tujca_________________________________________________________________.

PRIJAVA vsebuje vsa dokazila, ki jih zahteva Pravilnik o postopku prijave in odjave dela tujcev.
Datum

____________ ___________

Žig

Podpis pooblašþene osebe zavoda

______________________

Zavod potrjuje, da je dne __________________ prejel ODJAVO dela tujca_______________________________________.
Datum

_____________ _____________

Žig

Podpis pooblašþene osebe zavoda

______________________

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Centralna služba ___________________________
Obmoþna služba _______________________________________

Stran

Delovodna št.___________

POTRDILO O PRIJAVI / ODJAVI

(individualne storitve – 23. þlen ZZDT-UPB1)
Podatki o zavezancu za prijavo (naroþnik storitev)
1 Firma

Izpolni zavezanec

2 Sedež
3 Matiþna številka
4 Davþna številka

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~
~B~B~B~B~B~B~B~B~

5 Priimek in ime odgovorne osebe
6 EMŠO odgovorne osebe

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~

Prebivališþe odgovorne osebe
7 (ulica, kraj in poštna številka)
Podatki o pogodbi
1 Številka pogodbe

2 Opis pogodbenega dela
3 Kraj izvajanja storitev
4 ýas izvajanja pogodbenih storitev

od

do

Podatki o tujem izvajalcu pogodbenih storitev
1 Priimek in ime

2 EMŠO

Davþna številka v Republiki Sloveniji (þe
3 jo ima)
Prebivališþe v Republiki Sloveniji
4
(ulica, kraj in poštna številka)
Vrsta in številka potne listine
5
(kje in kdaj je bila izdana in do kdaj velja)

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~
~B~B~B~B~B~B~B~B~

6 Poklic
7 Številka dovoljenja za delo
od
do
8 ýas izvajanja pogodbenih storitev
Za toþnost podatkov na podlagi pooblastila tujca odgovarja zavezanec za prijavo.
V____________________, dne __________________
Podpis pooblašþene osebe zavezanca

__________________

Žig

Izpolni zavod
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdaja na podlagi 29. þlena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št.
04/06 – uradno preþišþeno besedilo) in na podlagi 179. þlena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 22/05 –
uradno preþišþeno besedilo in 119/05) naslednje

POTRDILO

Zavod potrjuje prejem PRIJAVE dela tujca____________________________________________________.

PRIJAVA vsebuje vsa dokazila, ki jih zahteva Pravilnik o postopku prijave in odjave dela tujcev.
Datum

____________ ___________

Žig

Podpis pooblašþene osebe zavoda

______________________

Zavod potrjuje prejem ODJAVE dela tujca_____________________________________________________.
Datum

_____________ _____________

Žig

Podpis pooblašþene osebe zavoda

______________________

Stran
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ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

Delovodna št.________

Centralna služba _______________________________
Obmoþna služba _______________________________

POTRDILO O PRIJAVI / ODJAVI

(dodatno izobraževanje tujih delavcev – 14.a þlen ZZDT-UPB1)
Podatki o zavezancu za prijavo (tuji pogodbeni partner)
1 Firma

Izpolni zavezanec

2 Sedež
3 Identifikacijska številka (doloþi zavod)
4 Šifra dejavnosti (doloþi zavod)
Davþna številka v Republiki Sloveniji

5 (þe jo ima)

Priimek in ime odgovorne osebe za stike

6 v Republiki Sloveniji

Prebivališþe osebe za stike v Republiki

7 Sloveniji (ulica, kraj in poštna številka)
Naslov, kjer se hrani dokumentacija v

8 Republiki Sloveniji

Podatki o domaþem pogodbenem partnerju
1 Firma

2
3
4
5
6

Sedež
Matiþna številka
Davþna številka

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~
~B~B~B~B~B~B~B~B~

Priimek in ime odgovorne osebe
EMŠO odgovorne osebe

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~

Podatki o pogodbi
1 Številka pogodbe (izpolni zavod)
2 Opis dodatnega izobraževanja
3

Kraj dodatnega izobraževanja
(ulica, kraj, poštna številka)

4 Število delavcev – priloga k prijavi
Konec izobr.
5 Zaþetek izobr.
Za toþnost podatkov na podlagi pooblastila tujcev odgovarja zavezanec za prijavo.
V____________________, dne __________________
Podpis pooblašþene oseb zavezanca

__________________

Žig

Izpolni zavod
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdaja na podlagi 29. þlena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št.
04/06 – uradno preþišþeno besedilo) in na podlagi 179. þlena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 22/05 –
uradno preþišþeno besedilo in 119/05) naslednje

POTRDILO

Zavod potrjuje prejem PRIJAVE dela tujca / tujcev, kot so navedeni po zaporednih številkah od ______ do ______
v prilogi prijave.

PRIJAVA vsebuje vsa dokazila, ki jih zahteva Pravilnik o postopku prijave in odjave dela tujcev.
Datum

____________ ___________

Žig

Podpis pooblašþene osebe zavoda

______________________

Zavod potrjuje, da je dne ______________ prejel ODJAVO dela tujca / tujcev, kot so navedeni po zaporednih številkah od
____ do ______ v prilogi prijave.
Datum

_____________ _____________

Žig

Podpis pooblašþene osebe zavoda

______________________

Uradni list Republike Slovenije

Št.

37 / 7. 4. 2006 /
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ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

Delovodna št.________

Centralna služba _______________________________
Obmoþna služba _______________________________

POTRDILO O PRIJAVI / ODJAVI

(dodatno izobraževanje slovenskih delavcev – 14.b þlen ZZDT-UPB1)
Podatki o zavezancu za prijavo (domaþi pogodbeni partner)
1 Firma

2
3
4
5
6

Izpolni zavezanec

Sedež
Matiþna številka
Davþna številka

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~
~B~B~B~B~B~B~B~B~

Priimek in ime odgovorne osebe naroþnika
EMŠO odgovorne osebe

~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~B~

Podatki o tujem pogodbenem partnerju
1 Firma

2 Sedež
3 Identifikacijska številka (doloþi zavod)
4 Šifra dejavnosti (doloþi zavod)
Davþna številka v Republiki Sloveniji

5 (þe jo ima)

Priimek in ime odgovorne osebe za stike

6 v Republiki Sloveniji

Prebivališþe osebe za stike v Republiki

7 Sloveniji (ulica, kraj in poštna številka)
Naslov, kjer se hrani dokumentacija v

8 Republiki Sloveniji

Podatki o pogodbi
1 Številka pogodbe (izpolni zavod)
2 Opis dodatnega izobraževanja
3

Kraj dodatnega izobraževanja
(ulica, kraj, poštna številka)

4 Število delavcev – priloga k prijavi
Konec izobr.
5 Zaþetek izobr.
Za toþnost podatkov na podlagi pooblastila tujcev odgovarja zavezanec za prijavo.
V____________________, dne __________________
Podpis pooblašþene osebe zavezanca

__________________

Žig

Izpolni zavod
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdaja na podlagi 29. þlena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št.
04/06 – uradno preþišþeno besedilo) in na podlagi 179. þlena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 22/05 –
uradno preþišþeno besedilo in 119/05) naslednje

POTRDILO

Zavod potrjuje prejem PRIJAVE dela tujca / tujcev, kot so navedeni po zaporednih številkah od ______ do ______
v prilogi prijave.

PRIJAVA vsebuje vsa dokazila, ki jih zahteva Pravilnik o postopku prijave in odjave dela tujcev.
Datum

____________ ___________

Žig

Podpis pooblašþene osebe zavoda

______________________

Zavod potrjuje, da je dne ______________ prejel ODJAVO dela tujca / tujcev, kot so navedeni po zaporednih številkah od
____ do ______ v prilogi prijave.
Datum

_____________ _____________

Žig

Podpis pooblašþene osebe zavoda

_____________________

Firma
delodajalca
Številka
2
pogodbe
Datum izdaje
3
potrdila

Identifikacijska
številka – številka
delovnega dovoljenja

Priimek

Ime

Žig

Rojstni podatki

Državljanstvo

Poklic

Podpis pooblašþene osebe

Številka potne listine

Prebivališþe v
Republiki
Sloveniji

Prijava dela
od
do

37 / 7. 4. 2006

V____________________, dne __________________
zavezanca______________________

Tekoþa
številka

Izpolni zavezanec za prijavo

Št.

1
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Izpolni zavod

SEZNAM TUJCEV
PRILOGA K PRIJAVI / ODJAVI

Delovodna št.___________

Stran
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1527.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o kakovosti in načinu izvajanja
univerzalne poštne storitve

Na podlagi petega odstavka 3. člena Zakona o poštnih
storitvah (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja minister za gospodarstvo

Št.

2. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
(obravnava reklamacij in ugovorov)
Reklamacije in ugovore se obravnava v skladu s slovenskim nacionalnim standardom, ki se nanaša na obravnavanje
pritožb in odškodninske postopke.«.
3. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(objava podatkov)
Izvajalec univerzalne poštne storitve mora na svojih
spletnih straneh objavljati najnovejše podatke o izmerjeni
kakovosti prenosa iz 9. in 10. člena tega pravilnika oziroma
o obravnavi reklamacij in ugovorov v skladu s slovenskimi
nacionalnimi standardi, ki se nanašajo na merjenje rokov
prenosa poštnih pošiljk korespondence in poštnih paketov
oziroma obravnavanje pritožb in odškodninske postopke.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
Izvajalec univerzalne poštne storitve mora najkasneje
v devetih mesecih od uveljavitve tega pravilnika poskrbeti,
da se začne reklamacije in ugovore obravnavati v skladu s
standardom iz 2. člena tega pravilnika.
Izvajalec univerzalne poštne storitve mora najkasneje v
dvanajstih mesecih od začetka veljavnosti slovenskega nacionalnega standarda, ki se nanaša na merjenje rokov prenosa
poštnih paketov, poskrbeti, da se merjenje kakovosti prenosa
poštnih paketov in objavljanje podatkov o izmerjeni kakovosti
prilagodi temu standardu.

Stran
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5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-82/2005-23
Ljubljana, dne 28. marca 2006
EVA 2006-2111-0021

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
kakovosti in načinu izvajanja univerzalne poštne
storitve
1. člen
V Pravilniku o kakovosti in načinu izvajanja univerzalne
poštne storitve (Uradni list RS, št. 80/03 in 118/04) se drugi
odstavek 11. člena spremeni tako, da se glasi:
»Kakovost prenosa iz 9. oziroma 10. člena tega pravilnika se meri v skladu s slovenskimi nacionalnimi standardi,
ki se nanašajo na merjenje rokov prenosa poštnih pošiljk
korespondence oziroma poštnih paketov.«.

37 / 7. 4. 2006 /

mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

1528.

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o radijskih
frekvencah, ki se smejo uporabljati brez
odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc

Na podlagi tretjega odstavka 35. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04 −
ZVOP-1) izdaja minister za gospodarstvo

PRAVILNIK
o dopolnitvah Pravilnika o radijskih frekvencah,
ki se smejo uporabljati brez odločbe o dodelitvi
radijskih frekvenc
1. člen
V Pravilniku o radijskih frekvencah, ki se smejo uporabljati brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc (Uradni list
RS, št. 45/05), se tabela v prilogi dopolni z vrsticami tabele iz
priloge, ki je sestavni del tega pravilnika, tako, da se ohrani
zaporedje radijskih frekvenc.
Ta pravilnik je sprejet ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih
predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37), kot je
bila nazadnje spremenjena z Direktivo 98/48/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 20. julija 1998 o spremembi Direktive 98/34/ES o določitvi postopka za zbiranje informacij na
področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L
št. 217 z dne 5. 8. 1998, str. 18).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.
Št. 007-35/2005
Ljubljana, dne 27. marca 2006
EVA 2005-2111-0112
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
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Priloga

RADIJSKE FREKVENCE

UPORABA

HARMONIZIRANI
STANDARD

MOČ/MAGNETNO
POLJE

OBRATOVALNI
CIKLUS

ŠIRINA
KANALA

148,5 – 1600 kHz

SRD: induktivne aplikacije

EN 300 330-2

-5 dBuA/m na 10 metrov

Ni določeno

Ni določeno

315 – 600 kHz

SRD: aktivni medicinski vsadki
ultra nizkih moči

EN 300 330-2

-5 dBuA/m na 10 metrov

< 10%

Ni določeno

26,995 MHz

SRD: daljinsko vodenje modelov

EN 300 220-3

100 mW erp

Ni omejitve

10 kHz

27,045 MHz

SRD: daljinsko vodenje modelov

EN 300 220-3

100 mW erp

Ni omejitve

10 kHz

27,145 MHz

SRD: daljinsko vodenje modelov

EN 300 220-3

100 mW erp

Ni omejitve

10 kHz

27,195 MHz

SRD: daljinsko vodenje modelov

EN 300 220-3

100 mW erp

Ni omejitve

10 kHz

30 – 37,5 MHz

SRD: aktivni medicinski vsadki
ultra nizkih moči

EN 300 220-3

1 mW e.r.p.

< 10%

Ni določeno

40,665 MHz

SRD: daljinsko vodenje modelov

EN 300 220-3

100 mW erp

Ni omejitve

Ni določeno

40,675 MHz

SRD: daljinsko vodenje modelov

EN 300 220-3

100 mW erp

Ni omejitve

Ni določeno

40,685 MHz

SRD: daljinsko vodenje modelov

EN 300 220-3

100 mW erp

Ni omejitve

Ni določeno

40,695 MHz

SRD: daljinsko vodenje modelov

EN 300 220-3

100 mW erp

Ni omejitve

Ni določeno

40,715 – 40,735 MHz

SRD: daljinsko vodenje modelov

EN 300 220-3

100 mW erp

40,765 – 40,785 MHz

SRD: daljinsko vodenje modelov

EN 300 220-3

100 mW erp

40,815 – 40,835 MHz

SRD: daljinsko vodenje modelov

EN 300 220-3

100 mW erp

40,865 – 40,885 MHz

SRD: daljinsko vodenje modelov

EN 300 220-3

100 mW erp

40,915 – 40,935 MHz

SRD: daljinsko vodenje modelov

EN 300 220-3

100 mW erp

40,965 – 40,985 MHz

SRD: daljinsko vodenje modelov

EN 300 220-3

100 mW erp

400,15 – 406 MHz

Meteorološke radio sonde

EN 302 054-2

500 mW

Ni določeno

Ni določeno

434,040 – 434,790 MHz

SRD: nespecifične naprave

EN 300 220-3

10 mW e.r.p.

Do 100%

Do 25 kHz

865 – 868 MHz

SRD: radiofrekvenčna identifikacija
(RFID)

EN 302 208-2

100 mW e.r.p.

200 kHz

865,6 – 867,6 MHz

SRD: radiofrekvenčna identifikacija
(RFID)

EN 302 208-2

2 W e.r.p.

200 kHz

865,6 – 868 MHz

SRD: radiofrekvenčna identifikacija
(RFID)

EN 302 208-2

500 mW e.r.p.

200 kHz

1795 – 1800 MHz

SRD: brezžične zvokovne
aplikacije

EN 301 357-2

20 mW

10,7 – 11,7 GHz

Fiksni satelitski sistemi, ki
uporabljajo VSAT

EN 301 428

14,25 – 14,5 GHz

Fiksni satelitski sistemi, ki
uporabljajo VSAT

EN 301 428

Do 100%

Ni določeno
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1529.

Pravilnik o sejninah in povračilu stroškov
članom Komisije za zaščito ogroženih oseb

Na podlagi petega odstavka 7. člena Zakona o zaščiti
prič (Uradni list RS, št. 113/05) izdaja minister za notranje
zadeve, v soglasju z ministrom za pravosodje

PRAVILNIK
o sejninah in povračilu stroškov članom
Komisije za zaščito ogroženih oseb
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa višino sejnin in povračilo dejanskih
stroškov sodelovanja pri delu v Komisiji za zaščito ogroženih
oseb (v nadaljnjem besedilu: komisija).
II. SEJNINE IN POVRAČILA STROŠKOV
2. člen
Za udeležbo na seji komisije, ki traja do tri ure, pripada vsakemu članu in njihovim namestnikom sejnina v neto
znesku 15.000 tolarjev, predsedniku oziroma njegovemu namestniku pa 20.000 tolarjev. Za daljše seje jim pripada za
vsako začeto uro sejnina, preračunana na eno uro v dvojnem
znesku.
3. člen
Člani komisije in njihovi namestniki imajo pravico do
povračila stroškov v zvezi z udeležbo na sejah (dnevnice in
povračila stroškov prevoza) v skladu s predpisi, ki urejajo
povračilo stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov.
4. člen
Sejnine in povračila stroškov se izplačajo v prvem naslednjem mesecu za seje v preteklem mesecu.
III. KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 7.
2006.
Šifra: 007- 85/2006/05 (22-06)
Ljubljana, dne 29. marca 2006
EVA 2006-1711-0024
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve
Soglašam!
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

1530.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o postopku redne overitve
merilnikov krvnega tlaka

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Št.

37 / 7. 4. 2006 /

Stran

3929

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
postopku redne overitve merilnikov krvnega
tlaka
1. člen
V Pravilniku o postopku redne overitve merilnikov krvnega tlaka (Uradni list RS, št. 24/04) se v 2. členu za besedo
»dejavnosti« doda vejica in besedilo »lekarnah ter na javnih
mestih, kjer se izvajajo merjenja krvnega tlaka«.
2. člen
V 3. členu se besedilo prve alinee spremeni tako, da
se glasi:
»– avtomatski elektronski merilniki« so merilniki z elektromehanskim zaznavalnim elementom, ki prikazujejo izmerjeni tlak v manšeti na digitalnem prikazovalniku in pri katerih
faza merjenja sistoličnega in diastoličnega tlaka poteka samodejno;«
3. člen
V drugem odstavku 6. člena se na koncu stavka črta
pika in se doda besedilo »ali OIML R 16-2, točka A.2 dodatka A.«
4. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Preverjanje izpolnjevanja zahtev iz prejšnjega odstavka se za potrebe meroslovnega nadzora izvede po
OIML R 16-1, točka A1 dodatka A ali OIML R 16-2, točka A.2
dodatka A.«
5. člen
V prvem odstavku 8. člena se na koncu doda stavek,
ki se glasi:
»Če se na enem zaznavalu tlaka uporablja več različnih
pnevmatskih sistemov, se preskus opravi na vseh pnevmatskih sistemih.
V drugem odstavku se za besedama »izvede po« doda
besedilo »OIML R 16-1, točka A4 dodatka A ali po«.
6. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
Pri postopku redne overitve se preverjajo naslednji podatki:
– �����������������������������
ime ali logotip proizvajalca,
– serijska številka, leto proizvodnje ali leto izvedenega
postopka ugotavljanja skladnosti,
– oznaka CE in številčna oznaka priglašenega organa
EU ali uradna oznaka odobritve tipa.«
7. člen
V 18. členu se na koncu doda stavek, ki se glasi:
»Rok redne overitve se prične šteti z dnem, ko je merilnik dan v uporabo.«
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-6/2006
Ljubljana, dne 24. marca 2006
EVA 2006-3211-0005
dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
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Pravilnik �������������������������������������
o prenehanju veljavnosti Navodila za
preskus tipa in overitve elektronske kontrolne
naprave za nadzor nad delovanjem igralnih
avtomatov

Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

PRAVILNIK
o prenehanju veljavnosti Navodila za preskus
tipa in overitve elektronske kontrolne naprave za
nadzor nad delovanjem igralnih avtomatov
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Navodilo za preskus tipa in overitve elektronske kontrolne naprave
za nadzor nad delovanjem igralnih avtomatov (Uradni list
RS, št. 66/96).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-8/2006
Ljubljana, dne 24. marca 2006
EVA 2006-3211-0052
dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

1532.

Pravilnik ��������������������������������������
o prenehanju veljavnosti Pravilnika o
meroslovnih pogojih za elektronsko kontrolno
napravo za nadzor nad delovanjem igralnih
avtomatov

Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

PRAVILNIK
o prenehanju veljavnosti Pravilnika o
meroslovnih pogojih za elektronsko kontrolno
napravo za nadzor nad delovanjem igralnih
avtomatov
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o meroslovnih pogojih za elektronsko kontrolno napravo za nadzor nad delovanjem igralnih avtomatov (Uradni list
RS, št. 66/96).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-7/2006
Ljubljana, dne 24. marca 2006
EVA 2006-3211-0051
dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

Uradni list Republike Slovenije
1533.

Sklep o veljavnosti četrtega, petega in šestega
dodatka k peti izdaji Evropske farmakopeje

Na podlagi prvega odstavka 20. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06) izdaja minister za zdravje

SKLEP
o veljavnosti četrtega, petega in šestega dodatka
k peti izdaji Evropske farmakopeje
1. člen
V skladu z "Resolucijo AP-CSP (05) 1", ki jo je sprejel
Svet Evrope, Odbor za splošno zdravstveno varstvo (Delni
sporazum) (CD-P-SP) dne 31. marca 2005, začne z dnem
uveljavitve tega sklepa v Republiki Sloveniji veljati četrti dodatek (Supplement 5.4) k peti izdaji Evropske farmakopeje
(European Pharmacopoeia Fifth Edition), ki ga je založila
Evropska direkcija za kakovost zdravil (European Directorate
for the Quality of Medicines) pri Svetu Evrope v Strasbourgu.
2. člen
V skladu z "Resolucijo AP-CSP (05) 2", ki jo je sprejel
Svet Evrope, Odbor za splošno zdravstveno varstvo (Delni
sporazum) (CD-P-SP) dne 31. marca 2005, začne 1. julija
2006 v Republiki Sloveniji veljati peti dodatek (Supplement
5.5) k peti izdaji Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia Fifth Edition), ki ga je založila Evropska direkcija
za kakovost zdravil (European Directorate for the Quality of
Medicines) pri Svetu Evrope v Strasbourgu.
3. člen
V skladu z "Resolucijo AP-CSP (05) 3", ki jo je sprejel
Svet Evrope, Odbor za splošno zdravstveno varstvo (Delni
sporazum) (CD-P-SP) dne 31. marca 2005, začne 1. januarja
2007 v Republiki Sloveniji veljati šesti dodatek (Supplement
5.6) k peti izdaji Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia Fifth Edition), ki ga je založila Evropska direkcija
za kakovost zdravil (European Directorate for the Quality of
Medicines) pri Svetu Evrope v Strasbourgu.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9256-4/2006
Ljubljana, dne 29. marca 2006
EVA 2006-2711-0140
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

1534.

Odločba o podelitvi statusa društva v javnem
interesu na področju kulture

Na podlagi 56. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94,
22/00-ZJS in 96/02-ZUJIK), 80. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02),
5. člena Pravilnika o društvih, ki delujejo v javnem interesu na
področju kulture (Uradni list RS, št. 64/99, 65/02 – odl. US),
izdaja minister za kulturo naslednjo

ODLOČBO
DRUŠTVU SLOVENSKIH PISATELJEV, Tomšičeva 12,
1000 Ljubljana, se podeli status društva, ki deluje v javnem
interesu na področju kulture.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Društvo mora v skladu s 6. členom Pravilnika o društvih,
ki delujejo v javnem interesu na področju kulture, obveščati
Ministrstvo za kulturo o vseh spremembah temeljnih aktov
in najkasneje do konca februarja vsakega leta predložiti
poročilo o izpolnjevanju programa in uporabi sredstev za
preteklo leto.
Stroškov postopka ni.
Društvo se s 15. 3. 2006 ponovno vpiše v register društev, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.
Št. 026-39/99/17
Ljubljana, dne 14. marca 2006
dr. Vasko Simoniti l.r.
Minister
za kulturo

1535.

Odločba o podelitvi statusa društva v javnem
interesu na področju kulture

Na podlagi 56. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94,
22/00-ZJS in 96/02-ZUJIK), 80. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02),
5. člena Pravilnika o društvih, ki delujejo v javnem interesu
na področju kulture (Uradni list RS, št. 64/99, 65/02 – odl.
US), in v zvezi s 141. in 142. členom Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) izdaja
minister za kulturo naslednjo

ODLOČBO
DRUŠTVU SLOVENSKA MATICA, Kongresni trg 8,
1000 Ljubljana, se podeli status društva, ki deluje v javnem
interesu na področju kulture.
Društvo mora v skladu s 6. členom Pravilnika o društvih,
ki delujejo v javnem interesu na področju kulture, obveščati
Ministrstvo za kulturo o vseh spremembah temeljnih aktov
in najkasneje do konca februarja vsakega leta predložiti
poročilo o izpolnjevanju programa in uporabi sredstev za
preteklo leto.
Stroškov postopka ni.

1537.
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Društvo se s 15. 3. 2006 ponovno vpiše v register društev, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.
Št. 026-12/00/18
Ljubljana, dne 10. marca 2006
dr. Vasko Simoniti l.r.
Minister
za kulturo

1536.

Odločba o podelitvi statusa društva v javnem
interesu na področju kulture

Na podlagi 56. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94,
22/00-ZJS in 96/02-ZUJIK), 80. in 142. člena Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 96/02) in 5. člena Pravilnika o društvih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture (Uradni list RS, št. 64/99,
65/02 - odl. US), izdaja minister za kulturo naslednjo

ODLOČBO
SLOVENSKEMU PROTESTANTSKEMU DRUŠTVU
– PRIMOŽ TRUBAR, Tivolska 50, 1000 Ljubljana, se podeli status društva, ki deluje v javnem interesu na področju
kulture.
Društvo mora v skladu s 6. členom Pravilnika o društvih,
ki delujejo v javnem interesu na področju kulture, obveščati
Ministrstvo za kulturo o vseh spremembah temeljnega akta
in najkasneje do konca februarja vsakega leta predložiti
poročilo o izpolnjevanju programa in uporabi sredstev za
preteklo leto.
Stroškov postopka ni.
Društvo se z 31. 3. 2006 vpiše v register društev, ki
delujejo v javnem interesu na področju kulture.
Št. 026-20/2005/5
Ljubljana, dne 20. marca 2006
dr. Vasko Simoniti l.r.
Minister
za kulturo

Register o spremembah in dopolnitvah
Registra biocidnih pripravkov

Na podlagi 15.a člena Zakona o kemikalijah (Uradni
list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ)
objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije

REGISTER
o spremembah in dopolnitvah Registra biocidnih
pripravkov
I
Register biocidnih pripravkov (Uradni list RS, št. 44/04,
75/04, 78/04, 89/04, 99/04, 107/04, 120/04, 131/04, 14/05,
24/05, 34/05, 58/05, 67/05, 82/05, 90/05, 100/05, 112/05,
4/06, 12/06 in 25/06) se dopolni z naslednjimi biocidnimi
pripravki:
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a

b

c

d

e

f

Zap.
št.

Trgovsko ime biocidnega pripravka

Aktivna
snov

Proizvajalec/predlagatelj

Številka in datum
dovoljenja

Veljavnost
dovoljenja

909

ALGID RAZTOPINA

BELINKA BELLES d.o.o.

(1)

(2)

910

ANTIBLU SELECT V

ARCH TIMBER
PROTECTION

(1)

(2)

911

DEZIKIM AL7

KIMI d.o.o.

(1)

(2)

912

DRVOCID "FI"

MANNERS d.o.o.

(1)

(2)

913

DOMESTOS Red power, sredstvo za čiščenje
in dezinfekcijo

UNILEVER SLOVENIJA
d.o.o.

(1)

(2)

914

LD 100 MODER

INTER KOOP d.o.o.

(1)

(2)

915

LD 100 RDEČ

INTER KOOP d.o.o.

(1)

(2)

916

LIFE GEL PROTI MOLJEM

PEJO TRADING d.o.o.

(1)

(2)

917

LIFO – SCRUB

MEDIS d.o.o.

(1)

(2)

918

NEUTRAL AMMONI CASA

FINGRAF d.o.o.

(1)

(2)

919

PETROSID GR

GORENJE gospodinjski
aparati d.d.

(1)

(2)

920

PETROSID 20 IDD

GORENJE gospodinjski
aparati d.d.

(1)

(2)

921

RM 732

GITAS, KRANJ d.o.o.

(1)

(2)

922

TARCO TEKOČE MILO Z RAZKUŽILOM ZA
ROKE

AUSTROCHEM d.o.o.

(1)

(2)

II
Iz registra biocidnih pripravkov se izbrišejo naslednji biocidni pripravki:
177

KATHON 886F

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

178

KATHON 893F

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

179

KATHON 910 SB

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

180

KATHON CG

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

181

KATHON CG-III

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

182

KATHON FP

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

183

KATHON FP 1,5%

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

184

KATHON ICP III

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

185

KATHON LX

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

186

KATHON LX 1400

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

187

KATHON LX 150

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

188

KATHON LXE

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

189

KATHON MW

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

190

KATHON WT

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

201

KORDEK 573F

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

202

KORDEK MLX (ROCIMA 550)

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

308

ROCIMA 101

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

309

ROCIMA 221

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)
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310

ROCIMA 224

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

311

ROCIMA 226

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

312

ROCIMA 243

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

313

ROCIMA 250

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

314

ROCIMA 251

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

315

ROCIMA 260

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

316

ROCIMA 286

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

317

ROCIMA 302

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

318

ROCIMA 303

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

319

ROCIMA 320

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

320

ROCIMA 321

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

321

ROCIMA 344

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

322

ROCIMA 360

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

323

ROCIMA 363N

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

324

ROCIMA 364

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

325

ROCIMA 364N

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

326

ROCIMA 371

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

327

ROCIMA 371N

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

328

ROCIMA 380

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

329

ROCIMA 382

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

330

ROCIMA 518

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

331

ROCIMA 520

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

332

ROCIMA 521

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

333

ROCIMA 562

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

331

ROCIMA 607

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

335

ROCIMA 608

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

336

ROCIMA GT

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

617

ROCIMA 345

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

618

ROCIMA 370

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

812

ROCIMA 350

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

813

ROCIMA 551

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)
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USTAVNO SODIŠČE
1538.

Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja
prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka
26. člena, drugega stavka drugega odstavka
37. člena in drugega stavka drugega odstavka
41. člena Zakona o azilu

Številka U-I-59/06-11
Datum: 3. 4. 2006

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem z zahtevo Skupine poslank in poslancev Državnega zbora, in v postopku za preizkus pobude Alija Berishe in
drugih, ki jih zastopa mag. Matevž Krivic iz Spodnjih Pirnič,
na seji dne 3. aprila 2006

s k l e n i l o:
1. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži
izvrševanje prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka
26. člena, drugega stavka v drugem odstavku 37. člena in
drugega stavka v drugem odstavku 41. člena Zakona o azilu
(Uradni list RS, št. 61/99, 124/2000, 67/01, 98/03, 134/03
– ur. p. b. in 17/06).
2. Do dokončne odločitve Ustavnega sodišča morajo
pristojni organi za nadzor prehajanja čez državno mejo in
drugi državni organi ali organi lokalnih skupnosti tujca, ki
nezakonito vstopi ali nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji
in izrazi namen vložiti prošnjo za azil, takoj napotiti v azilni
dom, vloženo prošnjo za azil oziroma uradni zapisnik o izjavi
oziroma namenu tujca, da zaprosi v Republiki Sloveniji za
zaščito na podlagi drugega ali tretjega odstavka 1. člena
Zakona o azilu, pa skupaj z morebitnimi drugimi podatki brez
odlašanja predložiti pristojnemu organu.
3. Predlog, naj se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvrševanje osme alineje prvega odstavka 2. člena, tretji odstavek 2. člena, 16. člen, tretji odstavek 27. člena,
drugi stavek v petem odstavku 27. člena, šesti odstavek
27. člena, tretji odstavek 34. člena, 40.a člen, prvi stavek
drugega odstavka 41. člena, tretji odstavek 41. člena, tretji
odstavek 42. člena, četrta in peta alineja prvega odstavka
43. člena in 45.b člen Zakona o azilu, se zavrne.

Obrazložitev
A.
1. Predlagatelji menijo, da je 5. člen v povezavi s
tretjim odstavkom 17. člena Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o azilu (Uradni list RS, št. 17/06 – v
nadaljevanju ZAzil-D) v neskladju z 2., s 14., z 22. in s
25. členom Ustave. Menijo, da ukrepa ukinitve brezplačne
pravne pomoči prosilcem za azil na prvi stopnji in imenovanje svetovalcev za begunce s strani Ministrstva za notranje
zadeve kršita načelo sorazmernosti. Zakonodajalec naj ne
bi imel ustavno dopustnega cilja za takšno ureditev. Izpodbijana ureditev naj bi bila diskriminacijska, ker pri uresničevanju človekovih pravic ali temeljnih svoboščin razlikuje
med prosilci za azil glede na njihovo gmotno stanje in
družbeni položaj. Ker naj bi sistem brezplačne pravne pomoči omogočal učinkovito uresničevanje pravic, naj bi bil
z ukinitvijo brezplačne pravne pomoči na prvi stopnji kršen
tudi 22. člen Ustave. Zakonodajalec naj bi posegel tudi v

načelo varstva zaupanja v pravo, ker naj bi prosilcem za
azil poslabšal položaj brez razloga, ki bi bil utemeljen v
prevladujočem javnem interesu. Izpodbijana ureditev naj
bi bila tudi v neskladju s 25. členom Ustave, ker naj bi
bilo zaradi prekluzije navajanja novih dejstev in dokazov
v postopku pred Upravnim sodiščem pomembno zagotavljati ustreznega pravnega svetovalca prav v postopku na
prvi stopnji. Člen 5 ZAzil-D naj bi bil v neskladju z drugim
odstavkom 14. člena Ustave tudi zato, ker razlikuje med
višino nagrade za opravljeno delo, ki jo pridobijo svetovalci za begunce, in višino nagrade, ki pripada odvetnikom.
Menijo, da sta način imenovanja in določanje plačila za
opravljene storitve brez razloga urejena drugače kot pri
odvetnikih. Predlagatelji menijo, da tako svetovalci za
begunce kot odvetniki opravljajo enako zahtevne naloge.
Predlagatelji navajajo, da je 6. člen ZAzil-D v neskladju z
2., z 22., s 23. in s 25. členom Ustave. V 6. členu ZAzil-D
je urejeno ravnanje s tujcem, ki izrazi namen vložiti prošnjo za azil. Predlagatelji menijo, da sta kršeni načelo
jasnosti ter določnosti predpisov in načelo sorazmernosti.
Izpodbijana določba naj bi omogočala različno razlago
pristojnosti policije v predhodnem postopku. Policija naj bi
v predhodnem postopku odločala o tem, ali bo imel tujec
pravico vložiti prošnjo za azil ali naj bi se ga obravnavalo
po zakonu, ki ureja tujce. Takšna ureditev naj bi omogočala, da bi moral tujec nemudoma zapustiti državo, ne da
bi se odločalo o njegovi prošnji za azil. Menijo, da za takšno ureditev ni izkazana javna korist, saj finančni interes
države, da čimprej zaključi azilni postopek, ne more odtehtati pravice do sodnega varstva in pravnega sredstva.
Ureditev naj bi bila tudi v neskladju z 31. in s 33. členom
Konvencije o statusu beguncev in Protokol o statusu beguncev (Uradni list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92, Uradni list
FLRJ, MP, št. 7/60 in 17/67 – Ženevska konvencija) ter v
nasprotju z evropskim pravnim redom. člen 6 ZAzil-D naj
bi bil tudi v neskladju z 22. členom Ustave, saj prosilcu
za azil ne zagotavlja aktivnih procesnih pravic. Prosilcu
za azil naj bi bil zaradi odločitve policije v predhodnem
postopku onemogočen dostop do organa, ki vodi postopek
za pridobitev azila. V predhodnem postopku naj ne bi bili
določeni pravila postopka, kriteriji za odločanje, oblika
odločanja in pravna sredstva zoper odločitev. Prizadeti
osebi ne bi bila omogočena udeležba v postopku. Ker naj
tujec ne bi imel možnosti, da bi v predhodnem postopku
zavaroval svoj položaj s pravnimi sredstvi in naj ne bi imel
zagotovljenega sodnega varstva, naj bi bil 6. člen ZAzil-D
tudi v neskladju s prvim odstavkom 23. člena in 25. členom
Ustave. Predlagatelji predlagajo tudi začasno zadržanje
izpodbijanih določb.
2. Pobudniki izpodbijajo številne določbe ZAzil-D, s
katerimi se spreminja azilni postopek. Člen 2 ZAzil-D k pojmom, ki jih uporablja Zakon o azilu (v nadaljevanju ZAzil),
dodaja opredelitev novih izrazov, ki jih uporablja ZAzil-D.
Člen 7 ZAzil-D spreminja 27. člen ZAzil, ki ureja omejitev gibanja prosilcem za azil. Člen 8 ZAzil-D dodaja nov odstavek
v 29. členu ZAzil, ki ureja zaslišanje prosilca za azil. Člen
9 ZAzil-D spreminja 34. člen ZAzil, ki ureja odločbo organa
na prvi stopnji. Člen 11 ZAzil-D spreminja drugi odstavek
37. člena ZAzil, ki ureja pravna sredstva zoper sklep o zavrženju prošnje za azil. Člen 14 ZAzil-D dodaja nov 40.a člen
ZAzil, ki ureja dublinski postopek. Člen 15 ZAzil-D dodaja
nova drugi in tretji odstavek v 41. člen ZAzil, s katerima je
urejeno ravnanje s ponovno prošnjo za azil. Člen 16 ZAzil-D
spreminja 42. člen ZAzil, v katerem je urejen umik prošnje
za azil. Člen 17 ZAzil-D spreminja 43. člen ZAzil, ki ureja
pravice prosilcev za azil. Člen 19 ZAzil-D dodaja nov 45.b
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člen ZAzil, ki ureja razselitev prosilcev za azil. Člen 21
ZAzil-D dodaja nova 46.a in 46.b člena, ki urejata pravico
do dela prosilca za azil in pomoč pri vzdrževalnih delih v
azilnem domu. Izpodbijane določbe naj bi bile v neskladju z
2. členom, z drugim odstavkom 14. člena, z 19., z 20., z 21.,
z 22., s 23., s 25., z 32., s 34. in s 35. členom Ustave. Predlagajo tudi začasno zadržanje vseh izpodbijanih določb,
razen 8., 21. in 22. člena ZAzil-D. Navajajo, da izpodbijane
določbe posegajo v tako pomembne ustave pravice (pravica
do življenja, pravica do svobode, pravica do človeškega
dostojanstva), da so škodljive posledice, ki bi lahko nastale,
nepopravljive.
3. Državni zbor v odgovoru na predlog za začasno
zadržanje navaja, da z izvrševanjem izpodbijanih določb
ZAzil-D ne more priti do škodljivih posledic. Pri vodenju
azilnega postopka naj bi se podrejeno uporabljale določbe
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99 in nasl. – ZUP), zato naj bi imel prosilec za azil
vse pravice, ki jih ta zakon ureja, zlasti pravico do uporabe
lastnega jezika ali jezika, ki ga razume, in tudi pravico do
pooblaščenca. Pristojni organ naj bi bil dolžan po uradni
dolžnosti ugotoviti dejansko stanje, prosilec za azil pa naj
bi bil dolžan pojasniti vse okoliščine, ki naj bi utemeljile
njegovo prošnjo. Zato naj v tem delu postopka ne bi šlo za
pravna vprašanja. Pristojni organ naj bi bil dolžan skrbeti,
da nevednost in neukost prosilcev za azil ne ni bili v njihovo
škodo. Dolžan naj bi bil tudi obvestiti predstavnike Visokega
komisariata. Zoper odločbo na prvi stopnji naj bi prosilec za
azil imel sodno varstvo, kjer ima zagotovljeno brezplačno
pravno pomoč. Državni zbor meni, da je prosilcu za azil
zagotovljeno zadostno pravno varstvo. V 6. členu ZAzil-D
naj bi bil urejen predhodni postopek, ki naj ne bi bil del azilnega postopka. Državni zbor navaja, da je nezakonit vstop
ali nezakonito bivanje v Sloveniji prekršek, za obravnavanje
katerega je pristojna policija. Navedeni postopek naj bi se
vodil na podlagi zakona, ki ureja prekrške. Pravno varstvo
naj bi bilo zagotovljeno v tem postopku. Če taka oseba izrazi namen, vložiti prošnjo za azil, naj bi bil prekrškovni organ
dolžan ugotoviti okoliščine, ki naj bi izkazovale verjetnost
obstoja pogojev za priznanje azila. Tudi v teh primerih naj
bi zakon, ki ureja tujce, zagotavljal uspešno uveljavljanje
pravice do azila in preprečevanje zatrjevanih škodljivih posledic. Državni zbor tudi meni, da izvrševanje 2., 7., 9., 11.,
14., 15., 16. člena, drugega odstavka 17. člena in 19. člena ZAzil-D ne more povzročiti težko popravljivih škodljivih
posledic. Spremembe v ZAzil-D naj bi prosilcem za azil
zagotavljale zadostno varstvo, tako da naj bi bil nastanek
morebitnih škodljivih posledic izključen ali bi jih bilo mogoče
preprečiti s predpisanimi pravnimi sredstvi.
4. Vlada v mnenju navaja, da je primarni namen
ZAzil-D uveljavitev določb, ki tvorijo enotni evropski azilni
sistem, in uvedba zakonitih, učinkovitih in hitrih azilnih postopkov, ki nudijo potrebno zaščito državljanom tretjih držav
in omogočajo integracijo v slovensko družbo. Slovenija
mora prenesti direktive Evropske unije v nacionalno zakonodajo. Meni, da obstoječi azilni postopki trajajo predlogo,
zato niso hitri in učinkoviti. Obstoječa azilna zakonodaja
naj ne bi omogočala enotnega azilnega postopka. ZAzil-D
naj bi v nekaterih primerih uvajal višje standarde procesnih
 Pobudniki izpodbijajo tudi 22. člen ZAzil-D, vendar iz navedb v pobudi izhaja, da izpodbijajo 46.b člen ZAzil, ki je dodan v
21. členu ZAzil-D.
 Direktiva Sveta 2004/83/ES z dne 29. 4. 2004 o minimalnih
standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih
držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status begunca
ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje mednarodno zaščito, in
o vsebini te zaščite, Direktiva Sveta 2003/9/ES z dne 27. 1. 2003
o minimalnih standardih za sprejem prosilcev za azil in Direktiva
Sveta 2005/85/ES z dne 1. 12. 2005 o minimalnih standardih glede
postopkov za priznanje ali odvzem statusa begunca v državah
članicah.
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jamstev, kot jih določa Direktiva Sveta 2005/85/ES. Vlada
meni, da z izvajanjem 6. člena ZAzil-D ne more priti do
težko popravljivih škodljivih posledic, saj je vsakomur, ki
jasno izrazi potrebo po zaščiti Republike Slovenije, nemudoma omogočeno, da vloži prošnjo za azil. Osebe se naj
ne bi kaznovalo za prekršek. Do pravnomočno končanega
azilnega postopka naj oseba v nobenem primeru ne bi bila
vrnjena v državo, v kateri bi bilo življenje ogroženo. Ker
naj bi bili zagotovljeni učinkovito pravno sredstvo in sodno
varstvo ter izvajanje načela nevračanja, naj ne bi moglo
priti do težko popravljivih škodljivih posledic. V primeru
nezakonitega vstopa v Republiko Slovenijo naj bi bil policist
prva oseba, s katero se tujec sooči. V navedenih primerih
naj bi šlo za presumpcijo storitve prekrška, zato naj bi moral
policist zbrati dodatna pojasnila, ki naj bi omogočala, da bi
se izkazala dejanska potreba tujca po mednarodni zaščiti.
Policija naj bi v sodelovanju z azilnim organom ugotavljala
skladnost izjave s pogoji za mednarodno zaščito. Če naj še
vedno ne bi bilo jasno, ali je izjava tujca predmet azilnega
postopka, se naj bi ravnalo po načelu "v dvomu v korist" in
naj bi se tujca prepeljalo v azilni dom. Navedeno delo policije se naj ne bi štelo za odločanje v azilnem postopku. Glede
na navedeno naj bi imel prosilec za azil poleg vseh ostalih
garancij zagotovljeno sodno varstvo tudi v morebitnem postopku za prekršek nezakonitega prehoda državne meje.
Vlada meni, da izvrševanje 5. člena v povezavi s tretjim odstavkom 17. člena ZAzil-D ne more povzročiti nepopravljivih
škodljivih posledic. Uradna oseba naj bi morala po uradni
dolžnosti vsestransko obravnavati okoliščine potrebe po
zaščiti. K celovitemu preverjanju in ugotavljanju dejanskega
stanja naj bi uradno osebo zavezovali peti in šesti odstavek
24. člena, 29. člen ter 33. člen ZAzil. Uradna oseba naj bi
morala skrbeti, da nevednost in neukost prosilcev za azil
nista v škodo njihovim pravicam. V postopku pred Upravnim
sodiščem in v primeru pritožbe pred Vrhovnim sodiščem naj
bi se ugotovila pravilnost prvostopenjske odločitve. Sodišče
naj bi izvedlo vse dokaze, za katere bi menilo, da bodo
prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti odločbi. Vlada
tudi meni, da izvrševanje 2., 7., 9., 11., 14., 15., 16. člena,
drugega odstavka 17. člena in 19. člena ZAzil-D ne more
povzročiti težko popravljivih škodljivih posledic. Meni, da je
predlog za začasno zadržanje v pobudi utemeljen na kratko
in splošno.
B.
5. Ustavno sodišče je pobudo zaradi skupnega obravnavanja in odločanja združilo z zahtevo.
6. Ustavno sodišče lahko na podlagi 39. člena Zakona o
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju
ZUstS) do končne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijanih
določb zakona, če bi zaradi njihovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice.
7. Ustavno sodišče je v obravnavanem primeru najprej
ocenilo možnost nastanka težko popravljivih škodljivih posledic tujcem, ki bi izrazili namen, vložiti prošnjo za azil, če
bi se izvrševale določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 26. člena ZAzil. Te določajo postopek obravnave tujca, ki je nezakonito vstopil ali nezakonito prebiva v
Republiki Sloveniji in je izrazil namen, vložiti prošnjo za azil.
Na njihovi podlagi bi bil tujec lahko po predhodni obravnavi
policije prisilno odstranjen z ozemlja Republike Slovenije,
pri čemer v tej fazi ustavnosodne presoje še ni jasno, ali bi
mu bila pri tem zagotovljena zadostna procesna jamstva.
Če bi Ustavno sodišče kasneje ugotovilo, da ta niso zadostna in da so zato te določbe Zakona v neskladju z Ustavo,
bi tujcem, ki bi se v času trajanja ustavnosodne presoje v
tej zadevi znašli v položaju iz prvega odstavka 26. člena
Zakona, lahko nastale ne le težko, temveč nepopravljive
škodljive posledice.
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8. Ustavno sodišče je ocenilo tudi možnost nastanka
težko popravljivih škodljivih posledic prosilcem za azil zaradi izvrševanja določb drugega stavka drugega odstavka
37. člena in drugega stavka drugega odstavka 41. člena
ZAzil. Ti določbi, drugače kot 40. člen ZAzil, po katerem je
odstranitev tujca dopustna šele na podlagi pravnomočne
odločbe o zavrnitvi prošnje za azil, določata, da vložena
tožba ne zadrži izvršitve sklepa o zavrženju prošnje za azil,
če prosilec prihaja iz varne tretje države, in izvršitve sklepa o
zavrženju ponovne prošnje za azil. Res je, da gre za posebna
položaja, vendar bi tudi v tem primeru, če bi bil lahko po vročitvi (še pred pravnomočnostjo) navedenih sklepov prisilno
odstranjen z ozemlja Republike Slovenije, prosilcu za azil s
tem nastale nepopravljive posledice.
9. Glede na navedeno je Ustavno sodišče izvrševanje
prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 26. člena,
drugega stavka drugega odstavka 37. člena in drugega stavka drugega odstavka 41. člena ZAzil do končne odločitve
zadržalo (1. točka izreka).
10. Začasno zadržanje drugega stavka drugega odstavka 37. člena in drugega stavka drugega odstavka
41. člena ZAzil pomeni, da se bo do končne odločitve
Ustavnega sodišča tudi v teh primerih uporabljala določba
40. člena ZAzil, po kateri se sme tujec odstraniti šele z
nastopom pravnomočnosti. V primeru zadržanih določb je
to z nastopom pravnomočnosti sklepa o zavrženju. Glede
zadržanja prvega do četrtega odstavka 26. člena ZAzil pa
je položaj drugačen. Začasno zadržanje teh določb ne
pomeni vzpostavitve veljavnosti določb, kakršne so veljale
pred sprejetjem ZAzil-D. Golo začasno zadržanje bi v tem
delu povzročilo pravno praznino. Zato je Ustavno sodišče
na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS določilo način
izvršitve začasnega zadržanja prvega, drugega, tretjega in
četrtega odstavka 26. člena ZAzil. Po njem morajo pristojni
organi za nadzor prehajanja čez državno mejo in drugi
državni organi ali organi lokalnih skupnosti v času učinkovanja zadržanja tujca, ki nezakonito vstopi ali nezakonito
prebiva v Republiki Sloveniji in izrazi namen, vložiti prošnjo
za azil, takoj napotiti v azilni dom, vloženo prošnjo za azil
oziroma uradni zapisnik o izjavi oziroma namenu tujca, da
zaprosi v Republiki Sloveniji za zaščito na podlagi drugega
ali tretjega odstavka 1. člena ZAzil, pa skupaj z morebitnimi
drugimi podatki brez odlašanja predložiti pristojnemu organu (2. točka izreka).
11. Glede drugih izpodbijanih določb, za katere je bilo
predlagano začasno zadržanje njihovega izvrševanja, je
Ustavno sodišče ugotovilo, da posledice, ki jih zatrjujejo predlagatelji in pobudniki, niso takšne, da jih ne bi bilo mogoče
odpraviti v postopku sodnega varstva oziroma v postopku
z morebitno ustavno pritožbo. Ker niso izpolnjeni pogoji iz
39. člena ZUstS, je Ustavno sodišče predlog za zdržanje
izvrševanja teh določb zavrnilo (3. točka izreka).
C.
12. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi
39. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS ter prve
alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega
sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki
dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam
Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Prvo in
drugo točko izreka je sprejelo soglasno. Tretjo točko izreka
je sprejelo soglasno, razen v delu glede 16. člena in pete
alineje prvega odstavka 43. člena, v katerem je tretjo točko
izreka sprejelo s šestimi glasovi proti enemu; proti je glasovala sodnica Modrijan.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1539.

Razlaga Kolektivne pogodbe za cestni potniški
promet Slovenije

Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije je na podlagi 88. člena Kolektivne
pogodbe za cestni potniški promet Slovenije (Uradni list RS,
št. 32/98, 94/04 in 72/05) na seji dne 23. 2. 2006 sprejela

RAZLAGO
Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet
Slovenije
V Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet Slovenije (Uradni list RS, št. 32/98, 94/04 in 72/05; v nadaljevanju KP CPP) je k 67. členu KP CPP sprejeta
razlaga:
»Določba 67. člena KP CPP ni v nasprotju z 2. odstavkom 137. člena ZDR (Uradni list RS, št. 42/02) in tudi ni v
nasprotju z 141. členom ZDR (Uradni list RS, št. 42/02)«.
Drugega odstavka 137. člena ZDR (Uradni list RS,
št. 42/02) ni možno uporabiti v smislu plačevanja nadomestila, ker gre za dejavnost prevozov v cestnem prometu in
s tem posebno naravo delo in ne gre za razloge na strani
delodajalca.
Obrazložitev:
Zakon o delovnih razmerjih v 141. členu opredeljuje delovni čas kot efektivni delovni čas in čas odmora. V efektivni
delovni čas spada čas, ko je delavec na razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o
zaposlitvi. Potrebno je upoštevati kumulativno izpolnjevanje
pogoja in sicer da je voznik na razpolago in da dela (po pogodbi gre za voznika). Natančneje je ta opredelitev izvedena
z 32. členom Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet,
kjer v delovni čas spada tudi priprava in poprava vozila, čiščenje in morebitno dežurstvo (ko mora biti voznik obvezno
na razpolago delodajalcu).
Kolektivna pogodba za cestni potniški promet v 67. členu opredeljuje pogoje za izplačilo nadomestila za čas čakanja, ki je povezan s časom, ko sicer voznik čaka, vendar
praviloma prosto razpolaga s svojim časom. Glede na vidik
»prostega razpolaganja«, v povezavi z Direktivo EU 2002/15
(mobilni delavci), se ta čas ne všteva v delovni čas in tudi ni
opredeljenega morebitnega nadomestila oziroma tako imenovanega »štetja« čakalnih Uradni Tako je določba 67. člena
KP CPP celo ugodnejša za voznike, saj za ta čas določa
finančno nadomestilo.
Iz navedenega sledi, da mnenje sindikata v smislu
»izkoriščanje« 67. člena KP CPP (delavec naj bi bil na voljo
delodajalcu 24 ur na dan) ni sprejemljivo. Iz obrazložitve
primera, ki je naveden (delavec naj bi namreč poleg 160
efektivnih delovnih ur »pridelal« še 228 ur čakanja) dejansko ne vemo za kakšno naravo dela je šlo. Vsekakor se čas
čakanja, glede na določbe 67. člena KP CPP evidentira v
evidencah (zaradi obračuna nadomestila), vendar je v tem
času voznik praviloma prosto razpolagal s svojim časom in
se mu ta čas nikakor ne more šteti v delovni čas in seštevanje nima podlage v splošni delovno pravni zakonodaji
(ZDR in KP) in tudi ne v specialni zakonodaji, ki se nanaša
na mobilne delavce.
Predsednica komisije
mag. Slavi Pirš l.r.
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3. REGRES ZA LETNI DOPUST

Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za
gozdarstvo

Delavcu pripada regres za letni dopust najmanj v višini
148.022 SIT.

T A R I F N A  P R I L O G A
h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo

4. PREHRANA MED DELOM
1. OSNOVNE PLAČE
Najnižje osnovne plače iz 42. člena Kolektivne pogodbe
za gozdarstvo so po posameznih tarifnih razredih ločeno za
tipična in netipična gozdarska dela za mesec februar 2006
in dalje, take:
A

B

Najnižja osnovna bruto plača za polni
delovni čas

Tarifni razred

SIT

EUR

SIT

EUR

Delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med
delom v višini zgornjega zneska, določenega s podzakonskim aktom Vlade.
5. PREVOZ NA DELO IN Z DELA
Delavcu pripada povračilo stroškov za prevoz na delo in
z dela najmanj v višini 60% stroškov javnega prevoza. Če ta
ni organiziran, mu pripada za vsak kilometer znesek, določen
s podzakonskim aktom Vlade.

I

Enostavna dela

123.258

514

123.258

514

II

Manj zahtevna dela

124.758

521

140.179

585

III

Srednje zahtevna dela

127.258

531

158.567

662

IV

Zahtevna dela

132.256

552

168.350

703

V

Bolj zahtevna dela

148.102

617

172.751

721

7. VELJAVNOST TARIFNE PRILOGE

VI

Zelo zahtevna dela

174.512

728

181.555

758

VII

Visoko zahtevna dela

196.541

820

223.801

934

VIII

Najbolj zahtevna dela

232.881

972

264.678

1104

IX

Izjemno zahtevna dela

278.305

1161

316.461

1321

Ta tarifna priloga začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 2. 2006. Tarifna
priloga velja do 31. 12. 2006 in se njena veljavnost podaljša
vsako leto za eno leto kolikor se stranki kolektivne pogodbe
ne dogovorita drugače.
Z dnem, ko začne veljati ta tarifna priloga, preneha veljati Tarifna priloga h kolektivni pogodbi za gozdarstvo (Uradni
list RS, št. 16/05).

2. USKLADITVE PLAČ

Najnižje osnovne plače, navedene po posameznih tarifnih razredih so že usklajene in vsebujejo vse zneske uskladitve v skladu z Zakonom o izvajanju dogovora o politiki plač
v zasebnem sektorju v obdobju 2004-2005 (Uradni list RS,
št. 70/04) in Dogovorom o politiki plač v zasebnem sektorju
v obdobju 2004-2005 (Uradni list RS, št. 55/04).
Pogodbeni stranki ugotavljata, da sta od 1. 2. 2006 dalje
četrti odstavek 4. člena Dogovora o politiki plač zasebnem
sektorju v obdobju 2004-2005 (Uradni list RS, št. 55/04) ter
8. člen Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004-2005 (Uradni list RS, št. 70/04)
realizirana.
Preračun plač v EUR je bil opravljen na podlagi informativnega tečaja 239,640 SIT določenega z Zakonom o
dvojnem označevanju cen … (Uradni list RS, št. 101/05).

6. SLUŽBENA POTOVANJA
Delavcu pripada povračilo stroškov na službenem potovanju v skladu s podzakonskim aktom Vlade.

Ljubljana, dne 23. februarja 2006
Predstavnik delodajalcev:
GZS – Združenje za gozdarstvo
Predsednik UO:
mag. Emilijan Trafela l.r.

Predstavnik delojemalcev:
Sindikat gozdarstva Slovenije
Predsednik:
Marko Fičur l.r.

Ta tarifna priloga h kolektivni pogodbi je bila s sklepom
o registraciji kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve vpisana v register kolektivnih pogodb z datumom 23. 3. 2006 pod zap. št. 50/5 in
št. spisa 02047-1/2005/4.
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OBČINE
BREZOVICA
1541.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje
Gorice

DOBREPOLJE
1542.

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene
storitve pomoči družini na domu

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – ZZK-1) in 16. člena Statuta Občine
Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski
svet Občine Brezovica na 25. redni seji dne 23. 3. 2006 in
korespondenčni seji dne 24. 3. 2006 sprejel

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04, ZSV-UPB1 – uradno
prečiščeno besedilo), na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04, 84/04,84/05 in 121/05) in
na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list
RS, št. 37/99) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 32. redni seji dne 29. 3. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje
Gorice

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoči družini na domu

1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni
list RS, št. 9/94, 73/98, 65/03, 49/05 in 74/05) se 1. člen spremeni tako, da se na koncu črta pika in doda naslednje besedilo: »ter spremembe in dopolnitve, izdelane v marcu 2006«.
2. člen
V 5. členu odloka se v točki »4.2. Območja za gradnjo
družinskih stanovanjskih hiš« doda odstavek, ki se glasi:
»V morfoloških enotah je dovoljena gradnja:
– enostanovanjskih stavb, kot so samostojno stoječe
enodružinske hiše, vile, atrijske hiše, vrstne hiše, počitniške
hiše in podobno,
– in dvostanovanjskih stavb z dvema ali največ tremi
stanovanji.«
3. člen
V 5. členu odloka se točka »13.2. Pozidanost gradbene
parcele« na novo glasi:
»Gradbena parcela je lahko pozidana največ 40%, kar
vključuje glavni objekt in pomožne objekte.
Gradbena parcela objekta oziroma njegovo funkcionalno zemljišče mora biti v celoti vključeno v območje, kjer je
gradnja v skladu z določili tega odloka dopustna.
Za nadomestne gradnje, kakor tudi za prizidave in nadzidave v vaških jedrih se upošteva določilo, da je gradbena
parcela lahko pozidana največ 40%, kar vključuje glavni
objekt in pomožne objekte.«
4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje
Gorice, Notranje Gorice objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 49/05.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 18-05
Brezovica, dne 24. marca 2006
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

I.
Občina Dobrepolje daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo predlaga izvajalec storitev Prizma Ponikve:
– za neposredno socialno oskrbo 2.349,97 SIT/na efektivno uro,
– za vodenje in koordinacijo v višini 248,55 SIT/efektivno uro.
Cena storitve pomoči družini na domu znaša
2.598,52 SIT/efektivno uro in velja od 1. 4. 2006.
Cena dostave kosila znaša 983,35 SIT in velja od 1. 4.
2006.
II.
Občina Dobrepolje subvencionira:
– ceno storitve pomoči družini na domu v višini 50%, v
znesku 1.299,52 SIT,
– ceno dostave kosila v višini 70%, v znesku
688,35 SIT,
Občina Dobrepolje financira:
– ceno za vodenje in koordinacijo v višini 100%, v znesku 248,55 SIT.
Po odbitih subvencijah znaša cena storitve pomoč družini na domu za uporabnike 1.299,00 SIT/efektivno uro. Cena
dostave kosil na dom znaša za uporabnika 295,00 SIT.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 15104-/99-01
Videm, dne 29. marca 2006
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l.r.

DOBROVA - POLHOV GRADEC
1543.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Dobrova - Polhov Gradec za leto 2005

Na podlagi 98. 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)

Uradni list Republike Slovenije
je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 22. seji
dne 22. 3. 2006 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2005, ki zajema
bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb ter račun financiranja Občine Dobrova - Polhov Gradec.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrova - Polhov
Gradec za leto 2005 je realiziran v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
v tisoč SIT
I. Skupaj prihodki
1.090.462
II. Skupaj odhodki
915.512
III. 	 Proračunski presežek (primanjkljaj) (I. – II.)
174.950
B) Račun finančnih terjatev in naložb
0
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodanih
kapitalskih deležev
0
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
VII. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV. – V.)
0
C) Račun financiranja
0
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih 174.950
3. člen
Realizacija odhodkov in drugih izdatkov proračuna
Občine Dobrova - Polhov Gradec po uporabnikih je prikazana v posebnem delu zaključnega računa proračuna.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1353/06
Dobrova - Polhov Gradec, dne 22. marca 2006

Št.

1544.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Hodoš za leto 2005

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99,124/00 in 79/01) ter 16. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 47/97) je Občinski svet Občine
Hodoš na 23. redni seji dne 2. 2. 2006 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš
za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Hodoš za leto 2005, ki zajema bilanco prihodkov
in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja.
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2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Hodoš je realiziran v
naslednjih zneskih:
A)
I.
II.
III.

Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupaj prihodki
Skupaj odhodki
Proračunski primanjkljaj (I.-II.)

B)
IV.

Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in
prodanih kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
Prejeta minus dana posojila
in
spremembe
kapitalskih
deležev
(IV.-V.)

V.
VI.

C)
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Račun financiranja
Zadolževanje
Odplačilo dolga
Povečanje(zmanjšanje) sredstev na računih (I+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.
Stanje sredstev na računih 31. 12. 2005

v tisoč SIT
93.363
101.182
–7.819
12.000
12.000

10.000
2.405
–224
7.595
–7.819
1.340

3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu
proračuna občine Hodoš za leto 2005 se prenese med prihodke proračuna Občine Hodoš za leto 2006.

4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna občine Hodoš za leto 2005 ter njihova
razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov v
posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu in se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 09/06-BK
Hodoš, dne 3. februarja 2006

Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.

HODOŠ
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Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l.r.

1545.

Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in na podlagi 16. člena
Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 47/99 in 31/01)
je Občinski svet Občine Hodoš na 25. redni seji dne 30. 3.
2006 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Hodoš za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Hodoš za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
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zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljevanju besedila: proračun).

42

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

43

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjev
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

70

71

72

73

74

40

41

І. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
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
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sreds. iz drž.prorač. iz
sredst.proračuna EU za strukturno
politiko
ІІ. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
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
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

Proračun
leta 2006
179.653
19.146
12.994
5.899
4.725
2.370
0
6.152
125
250
0
0
5.777
100
100
0
0
770
770
0
159.637
107.637
52.000
178.618
37.670
11.000
1.930
20.020
1.100
3.620
28.285
1.000
13.635
5.930
7.720
0

INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
432 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.
– II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

111.763
111.763
900
900
1.035

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
Proračun
leta 2006
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namen. premož. v
javnih skl. in drugih os….
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

50

55

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.
–VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–
VII.–IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

Proračun
leta 2006
0
0
0
2.405
2.405
2.405
–1.370
–2.405
–1.035

1.370

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavkpodskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Hodoš.

Uradni list Republike Slovenije
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 in 87/01),
– okoljska dajatev za odvajanje komunalne odpadne
in padavinske vode, ki se uporabi za odplačevanje glavnice
najetega kredita,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– namenska sredstva iz državnega proračuna za investicije in tekoče programe,
– drugi prihodki, ki jih določi občina.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Odredbodajalec proračuna je župan in se pooblašča, da
odloča o:
– uporabi sredstev za dotacije v zvezi z raznimi večjimi
kulturnimi in športnimi prireditvami, ter za razvoj športa,
– uporabi sredstev za funkcionalne izdatke, materialne
izdatke občinske uprave in organov ter sredstev za društva
in organizacije,
– uporabi sredstev za zaščito in reševanje,
– uporabi sredstev razporejenih za investicije in druge
odhodke investicijskega značaja, ter za amortizacijo,
– o izbiri izvajalca na podlagi javnih razpisov za izbiro
izvajalca oziroma zbiranja ponudb za blago, gradbena dela
in storitve, ki se izvajajo na podlagi zagotovljenih sredstev po
posameznih postavkah sprejetih v občinskem proračunu.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika
predstojnik neposrednega uporabnika župan.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Če se po sprejemu proračuna občine za tekoče leto
sprejme odlok ali sklep občinskega sveta, na podlagi katerega nastopijo nove obveznosti za proračun, vključi župan te
obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen
v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali zadolžitev oziroma
z istočasnim zmanjšanjem drugih postavk proračuna.
Župan je dolžan izvajati proračun v vseh postavkah
skladno s sprejetim proračunom. V mesecu juliju in konec
leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte
iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti na celotno vrednost projekta, ki je vključen v
načrt razvojnih programov.
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 2007 30% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 70% 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 in
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prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojih programov.
7. člen
V proračunu se zagotovijo sredstva za proračunsko
rezervacijo v višini do 1.5% prejemkov proračuna.
Sredstva se uporabljajo za financiranje:
– nepredvidenih nalog za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Porabljena sredstva
za proračunsko rezervacijo se razporedijo pri uporabnikih na
postavko na katero se nanašajo, če takšne postavke ni se
odpre nova postavka.
O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan in o tem seznanja občinski svet.
8. člen
Od vseh prihodkov proračuna za leto 2006 izkazanih
v bilanci prihodkov in odhodkov se izloči 0,5% proračunske
rezerve Občine Hodoš.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s
pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini
3.620479,00 tolarjev.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju
z višino terjatve.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu finančnih tolarjev in naložb ter odplačila dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko
zadolži v skladu z Zakonom o financiranju občin, zakonom o
javnih financah in uredbo o zadolževanju občin.
11. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
lahko v letu 2006 zadolžijo le s soglasjem ustanovitelja. O
soglasju odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Nabavo materiala in opreme, investicijska, vzdrževalna
dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu s
predpisi, ki urejajo javno naročanje.
13. člen
Na predlog župana lahko občinski svet določi udeležbo
oziroma sofinanciranje občanov pri posameznih delih širšega
pomena.
14. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na TRR proračuna, po
načelu dobrega gospodarja razpolaga župan.
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15. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Hodoš v letu
2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu na OS
in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 235/06-LS
Hodoš, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l.r.

MEDVODE
1546.

1547.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list R Slovenije, št. 110/02 in 8/03) ter 28. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave glasila Oko, št. 6/02
in 25/02 ter Uradni list RS 38/05) je župan Mestne občine
Nova Gorica dne 30. 3. 2006 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta
GLINOKOP RENČE
1. člen
Javno se razgrne predlog lokacijskega načrta GLINOKOP RENČE.
Razgrnitev obsega:

Sklep o ponovni javni razgrnitvi osnutka
sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9
Medvode za del območja urejanja MP 9/5 v Sori

Na podlagi 32. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 106. ter 107. člena Statuta
Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95, 69/04,
86/05), izdaja župan Občine Medvode

SKLEP
o ponovni javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
za plansko celoto Š 9 Medvode za del območja
urejanja MP 9/5 v Sori
1.
Javno se ponovno razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto
Š 9 Medvode. Predmet razgrnitve je določitev podrobnejših
meril in pogojev za gradnjo v delu območja urejanja MP 9/5
v Sori, oblikovanih na osnovi pripomb podanih v času javne
razgrnitve osnutka prostorskega akta.
2.
Osnutek sprememb in dopolnitev bo razgrnjen v veliki
sejni sobi Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12
v Medvodah in v prostorih KS Sora.
Javna razgrnitev bo trajala od 15. 4. do 22. 4. 2006
3.
V času javne razgrnitve lahko k prostorskemu aktu podajo pismene pripombe vse fizične in pravne osebe, organizacije
in skupnosti. Pripombe lahko posredujejo Občini Medvode po
pošti ali pa jih podajo v knjigo pripomb na javni razgrnitvi.
4.
V času javne razgrnitve bo 20. 4. 2006 s pričetkom ob
16. uri javna razprava v veliki sejni sobi Občine Medvode,
Cesta komandanta Staneta 12 v Medvodah.
5.
Vsebina tega sklepa se objavi v uradnem glasilu in
časopisu Delo.
Št. 350-10247/04-28,29
Medvode, dne 1. aprila 2006
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega
načrta GLINOKOP RENČE

– besedilo in kartografski del lokacijskega načrta;
– priloge:
– povzetek za javnost;
– izvleček iz prostorskega plana, ki se nanaša na ureditveno območje;
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta;
bine.

– navedba strokovnih podlag in povzetki njihove vse-

2. člen
Predlog lokacijskega načrta bo javno razgrnjen v Novi
Gorici v upravni stavbi Mestne občine Nova Gorica na trgu
Edvarda Kardelja 1 ter v Renčah v prostorih krajevne skupnosti v času od srede 12. aprila do petka 12. maja 2006.
Predlog lokacijskega načrta bo v času javne razgrnitve dostopen tudi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica
http://www.nova-gorica.si v rubriki Javnost in sprejemanje
prostorskih aktov.
3. člen
V času javne razgrnitve bo v sredo 10. maja ob 17. uri
v veliki sejni dvorani v pritličju upravne stavbe Mestne občine Nova Gorica in ob 19. uri na sedežu Krajevne skupnosti
Renče organizirana javna obravnava predloga lokacijskega
načrta.
4. člen
Pripombe in sugestije k predlogu lokacijskega načrta
lahko vsi zainteresirani podajo na javni obravnavi, ali jih
v času javne razgrnitve posredujejo Oddelku za okolje
in prostor pri Mestni občini Nova Gorica v ustni, pisni ali
elektronski obliki na naslov ingrid.sircelj@nova-gorica.si
(v rubriko »zadeva« navesti ključne besede »GLINOKOP
RENČE«).
5. člen
Ta sklep velja takoj.
Št. 350-03-1/99
Nova Gorica, dne 29. marca 2006
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.
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Sklep o začasnem financiranju Občine
Oplotnica za obdobje od 1. 4. 2006 do
30. 6. 2006

1. SPLOŠNA DOLOČBA

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLSUPB1, Uradni list RS, št. 100/05), 33. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in
96. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99,
1/02, 38/03) je Občinski svet Občine Oplotnica na 15. redni
seji dne 30. 3. 2006 sprejel

1. člen
S tem odlokom se za Občino Šalovci za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Oplotnica za
obdobje od 1. 4. 2006 do 30. 6. 2006

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Oplotnica za leto 2006
oziroma najkasneje do 30. 6. 2006 se javna poraba Občine
Oplotnica začasno financira po proračunu za leto 2005.
2. člen
Financiranje funkcij, nalog in drugih s predpisi določenih
namenov se v navedenem obdobju nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2005 in za iste programe kot v letu 2005.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2005.

2. člen
A)

skupina/podskupina kontov

I.

70

4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
financiranje samo tistih investicij, ki so bile opredeljene v proračunu za leto 2005. Za ta namen se lahko zagotovijo finančna sredstva, če so bile v letu 2005 že sklenjene izvajalske
pogodbe in njihovo poplačilo omogoča obseg razpoložljivih
sredstev, opredeljenih za obdobje začasnega financiranja.

71

72

Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2006

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 72/05), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 – 56/02 – ZJU
in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99 in 58/05) je Občinski svet Občine Šalovci
na 25. redni seji dne 31. marca 2006 sprejel

49.808

700 Davki na dohodek in dobiček

45.420

703 Davki na premoženje

13.100

NEDAVČNI PRIHODKI

74

2.288
–
37.828

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

3.738

711 Takse in pristojbine

1.000

712 Denarne kazni

–

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

–

714 Drugi nedavčni prihodki

33.090

KAPITALSKI PRIHODKI

47.305

722 Prihodki od prod. zemlj. in neopred.
dolgoročnih sredstev

ŠALOVCI

456.941

DAVČNI PRIHODKI

721 Prihodki od prodaje zalog

73

Proračun
za leto
2006

87.636

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l.r.

V tisoč
tolarjev

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

706 Drugi davki

Št. 15.7.1/2006
Oplotnica, dne 30. marca 2006

1549.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

704 Domači davki na blago in storitve

5. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2006.
6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2006.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

400
–
46.905

PREJETE DONACIJE

–

730 Prejete donacije iz domačih virov

–

731 Prejete donacije iz tujine

–

TRANSFERNI PRIHODKI

322.000

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

322.000

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

486.904

40

TEKOČI ODHODKI

88.373
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RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE

30.000

57.523

500 Domače zadolževanje

30.000

403 Plačila domačih obresti

5.800

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

409 Rezerve

8.540

55

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

42

43

14.200
2.310

3.500
45.720

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

12.235

413 Drugi tekoči domači transferi

29.213

414 Tekoči transferi v tujino

–

INVESTICIJSKI ODHODKI

284.882

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

284.882

INVESTICIJSKI TRANSFERI

22.981

430 Investicijski transferi

22.981

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV
(750+751+752)

–29.963

11.847

751 Prodaja kapitalskih deležev

–

752 Kupnine iz naslova privatizacije

–

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
–

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v
svoji lasti
VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

15.521

550 Odplačila domačega dolga

15.521

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII-II.-V.VIII.)

– 3.637

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

14.479

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.IX.)

29.963

IX.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

3.637

9009 Splošni sklad za drugo
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavkpodskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šalovci.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

750 Prejeta vračila danih posojil

440 Dana posojila

ODPLAČILA DOLGA

90.668

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

III.

V.

Uradni list Republike Slovenije

11.847

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 požari (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01 in 11/02)
– prihodki turistične takse
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
– prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih
cest
– prejemki iz državnega proračuna in iz drugih virov za
določene namene
– prispevki občanov za izgradnjo komunalne infrastrukture.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu se prenesejo v proračun za tekoče leto. Namenski izdatki
proračuna za leto 2006 so tudi izdatki za odpravo nesorazmerij v plačah določenih v skladu z zakonom o sistemu plač
v javnem sektorju.
4. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru
področja proračunske porabe.
Osnova za prerazporejanje porabe je zadnji sprejeti
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
septembru za obdobje januar-junij in konec leta z zaključnim
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računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu
za leto 2006 in o njegovi realizaciji.
Župan odloča o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije. Župan odloča o dinamiki porabe sredstev za
tekočo porabo in o likvidnostnem zadolževanju.

9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občine) se
lahko v letu 2006 zadolžijo s soglasjem ustanovitelja.

5. člen
Proračunskim uporabnikom se sredstva tekočih transferov dodeljujejo mesečno oziroma v skladu s pogodbo.
Proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za projekte
iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v
načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti proračunskega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
investicijske transfere ne sme presega 70% pravic porabe v
sprejetem finančnem načrtu proračunskega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti proračunskega 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 in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje proračunskih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu proračunskega
uporabnika in v načrtu razvojnih programov.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Sredstva proračunske rezerve občine se v letu 2006
oblikuje v višini 0,5% skupno doseženih prihodkov v letu
2006.
Izločanje sredstev v proračunsko rezervo preneha, ko
višina skupno doseženih sredstev proračunske rezerve doseže 1,5% vseh prihodkov proračuna.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih
nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. O
uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega
odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o porabi obvesti
občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko
zadolži v skladu z ZJF.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Šalovci, v letu 2006 ne sme preseči z zakonom določenega
zneska.

10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Šalovci v letu
2007, 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 Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2006
Šalovci, dne 31. marca 2006
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l.r.

1550.

Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci
za leto 2006

Na podlagi 44. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 56/98, 89/99 – odl. US,
119/02 – odl. US, 40/03 – odl. US in 90/05), 33. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02) ter 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni
list RS, št. 13/99 in 58/05) je Občinski svet Občine Šalovci
na 25. redni seji dne 31. marca 2006 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Šalovci
za leto 2006
1. člen
Začasno financiranje traja do veljavnosti sprejetega
proračuna za leto 2006. Financiranje potreb proračunskih
uporabnikov se začasno nadaljuje v mesečnih dvanajstinah,
na podlagi proračuna občine za naloge oziroma namene kot
v letu 2005.
2. člen
Prihodki, ki bodo doseženi, in izdatki, ki bodo izvršeni
v času začasnega financiranja, so sestavni del proračuna
Občine Šalovci za leto 2006.
3. člen
Določila Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto
2005 (Uradni list RS, št. 140/04 in 111/05) se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2006.
Št. 410-2/2006
Šalovci, dne 31. marca 2006
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l.r.
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1551.

Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za
obvozno cesto mimo vasi Hrastovlje

Na podlagi 31. in 34. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 53/03 – ZK-1)
ter 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave,
št. 40/00, 30/01 in 29/03) je župan dne 19. 11. 2004 sprejel
naslednji

SKLEP
1.
Javno se razgrne predlog lokacijskega načrta za obvozno cesto mimo vasi Hrastovlje.
2.
Javna razgrnitev traja od 14. 4. 2006 do 14. 5. 2006.
3.
Predlog dokumenta bo razgrnjen v veži upravne stavbe
Mestne občine Koper v Kopru, Verdijeva 10 ter na sedežu
Krajevne skupnosti Črni Kal, Črni Kal 70, Črni Kal.
Ogled razgrnjenega predloga je v veži upravne stavbe
MO Koper možen v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15.
ure, v sredo od 8. do 17. ure, v petek pa od 8. do 13. ure, na
sedežu Krajevne skupnosti pa v času, ki ga določi svet KS.
4.
Javna obravnava predloga dokumenta bo 19. aprila
2006 ob 18. uri na sedežu Krajevne skupnosti Črni Kal, Črni
Kal 70, Črni Kal.
5.
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen
predlog dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi,
organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko
poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posreduje
na elektronski naslov obcina@koper.si (v rubriko navesti
ključne besede lokacijski načrt za obvozno cesto mimo vasi
Hrastovlje) do konca javne razgrnitve.

RS.

6.
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
Št. K3503-492/2005
Koper, dne 17. marca 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

Visto l’articolo 31 della Legge sulla sistemazione del
territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – corr., e
53/2003 – ZK-1), come pure l’articolo 42 dello Statuto del
Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01
e 29/03), in data del 19 novembre 2004 il Sindaco ha approvato la seguente

DELIBERAZIONE
1.
Si espone al pubblico la bozza del piano di sito riferito alla
costruzione della strada di circonvallazione a Hrastovlje.

Uradni list Republike Slovenije
2.
L’esposizione al pubblico avrà luogo dal 14. 4. 2006 al
14. 5. 2006.
3.
La bozza del documento sarà esposta presso l’aula
del municipio di Capodistria, a Capodistria in Via Verdi 10,
e presso la sede della Comunità locale(CL) di Črni Kal, Črni
Kal 70, Črni Kal.
Chiunque può prendere visione della bozza esposta
nell’aula della sede del Comune città di Capodistria il lunedì,
il martedì ed il giovedì dalle 8 alle 15, ed il mercoledì dalle
8 alle17. Presso la sede della CL, la visione sarà possibile
nell’orario stabilito dal consiglio della medesima.
4.
Il dibattito pubblico riguardante la proposta del documento di cui sopra si svolgerà il 19 aprile 2006 alle 18 presso
la sede della CL, Črni Kal 70, Črni Kal.
5.
Gli organi, le organizzazioni ed i singoli interessati che
vorranno presentare delle osservazioni o proposte, potranno
farlo durante il periodo d’esposizione al pubblico. Le dette
osservazioni e proposte potranno essere inoltrate per iscritto
od oralmente nel corso della conferenza istruttoria, nei punti d’esposizione al pubblico iscrivendole nell’apposito libro
oppure via e-mail all’indirizzo obcina@koper.si (indicando
le parole chiave “per il piano di sito riferito alla costruzione
della strada di circonvallazione a Hrastovlje) e ciò fino alla
conclusione della pubblica esposizione.
6.
La presente deliberazione entra in vigore da subito ed
è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Numero: K3503-492/2005
Capodistria, 17 marzo 2006
Sindaco
Boris Popovič

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
1552.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na
območju Slovenije za marec 2006

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad
Republike Slovenije objavlja

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za marec 2006
Cene življenjskih potrebščin so bile marca 2006 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,8%.
Št. 9621-41/2006/3
Ljubljana, dne 4. aprila 2006
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
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MINISTRSTVA
1553.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o začasnih uvrstitvah delovnih mest direktorjev s področja
šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 13.a člena
Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in 12/06) izdaja minister za šolstvo in šport

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o začasnih uvrstitvah delovnih mest direktorjev s področja
šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o začasnih uvrstitvah delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov
plačnih razredov (Uradni list RS, št. 4/06) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se v tabeli »Tip osebe javnega prava:
vrtec, Razpon plačnega razreda 41-50« črta četrta vrstica, ki se glasi: »63525, VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC
MAVRICA IZOLA, B017805, Ravnatelj VRT, 44«.
V tabeli »Tip osebe javnega prava: ljudska univerza, Razpon plačnega razreda: 42-52« se črta deveta vrstica, ki se
glasi: »71781, LJUDSKA UNIVERZA, ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO, ROGAŠKA SLATINA, B017803, Direktor
LU, 47«, na koncu tabele pa se doda nova vrstica, ki se glasi: »72290, ZAVOD ZA ŠPORT, IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH IN
MLADINO, LJUTOMER, B017803, Direktor LU, 47«.
V naslovu tabele »Tip osebe javnega prava: javni zavod s področja športa, Razpon plačnega razreda: 32-45« se spremeni
zadnja vrstica tako, da se glasi: »Razpon plačnega razreda: 35-48«, tabela pa se spremeni tako, da se glasi:
ŠIFRA
PU
72150
72184
72249
72680
72753

NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA
JAVNI ZAVOD ŠPORTNI IN MLADINSKI CENTER
PIRAT – ENTE PUBBLICO CENTRO SPORTIVO
E GIOVANILE DI PIRANO
ZAVOD ZA ŠPORT, TURIZEM IN PROSTI ČAS
SEŽANA
ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE P.O.
ZAVOD ZA ŠPORT AJDOVŠČINA
ZAVOD ZA ŠPORT TRBOVLJE

ŠIFRA
DM
B017810

IME DELOVNEGA
MESTA
Direktor JZŠ

PLAČNI
RAZRED
38

B017810

Direktor JZŠ

39

B017810
B017810
B017810

Direktor JZŠ
Direktor JZŠ
Direktor JZŠ

42
38
40

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-5/2006/2
Ljubljana, dne 30. marca 2006
EVA 2006-3311-0030

VLADA
1554.

Uredba o državnem lokacijskem načrtu za
mednarodni mejni prehod Starod

Na podlagi petega odstavka 10. člena Zakona o ureditvi
določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih
prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in 110/02 – ZGO-1) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o državnem lokacijskem načrtu za mednarodni
mejni prehod Starod
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga za državni lokacijski načrt)
(1) S to uredbo se ob upoštevanju Odloka o strategiji
prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04)

dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

sprejme državni lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod
Starod (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt).
(2) Državni lokacijski načrt je izdelalo podjetje Arcus,
d.o.o., Kranj, pod številko projekta DLN 291/03, v februarju
2006.
2. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa ureditveno območje, zasnove projektnih rešitev za prometno infrastrukturo, za spremljajoče
objekte, za urejanje komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter za urbanistično, arhitekturno in
krajinsko oblikovanje, rešitve in ukrepe za varovanje okolja,
ohranjanje narave in trajnostno rabo naravnih dobrin, druge
ureditve, rešitve za zaščito pred nesrečami, etapnost izvedbe, obveznosti investitorja in izvajalcev ter odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane in obrazložene v državnem lokacijskem načrtu, ki je
skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za
okolje in prostor, Direktoratu za prostor, in pri službi, pristojni
za urejanje prostora, v Občini Ilirska Bistrica.
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II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(funkcija ureditvenega območja)
Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta obsega:
– območje mednarodnega mejnega prehoda (v nadaljnjem besedilu: MMP) Starod z vsemi spremljajočimi objekti
in ureditvami,
– območja izključne rabe novih deviacij nadomestnih
gozdnih poti,
– območja prestavitev in ureditev infrastrukturnih objektov in naprav.
4. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta
obsega parcele ali dele parcel, na katerih so načrtovani trajni
objekti in ureditve (območje MMP Starod z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami), in parcele ali dele parcel, na
katerih je načrtovana omejena raba (območja novogradenj
komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture,
ki jih zahteva gradnja MMP Starod).
(2) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta,
na katerem so načrtovani trajni objekti in ureditve, obsega
parcele ali dele parcel po katastrskih občinah:
– k.o. Starod:
10/29, 10/30, 10/31, 10/64, 10/65, 1136, 1145/1, 1145/3,
1146, 1148, 1149/1, 1149/2, 1150, 1151, 1619/1, 1619/12;
– k.o. Veliko Brdo:
556/5.
(3) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta,
na katerem je načrtovana omejena raba, obsega parcele ali
dele parcel v katastrski občini Starod:
a) vodovod:
1176/1, 1619/11;
b) električno omrežje – visoka napetost:
1619/1;
c) telekomunikacijski vodi:
1619/1.
III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE
INFRASTRUKTURE
5. člen
(prometne površine)
(1) MMP Starod se umesti na glavni cesti G 1-7 Starod
– Kozina (v nadaljnjem besedilu: glavna cesta), neposredno
ob meji med Slovenijo in Hrvaško, od km 0,0 + 0,00 do km
0,4 + 60,00. Glavna cesta se pred državno mejo razširi v mejno ploščad, po kateri poteka potniški in blagovni promet ob
izstopu iz države in vstopu vanjo, z objekti za mejni nadzor.
(2) Obstoječa glavna cesta širine 7,0 m se na območju
ploščadi MMP razširi na 35,5 m.
(3) Zaradi zaznavanja in preglednosti so elementi ploščadi MMP Starod kljub administrativni omejitvi hitrosti projektirani z upoštevanjem računske hitrosti 90 km/h. Vzdolžni
nagib ceste do ploščadi bo 2,5 odstotka, vzdolžni nagib ploščadi bo 0,5 odstotka, vzdolžni nagib ceste od ploščadi proti
državni meji pa 2 odstotka.
6. člen
(ploščad za pretok potnikov – vstop v državo,
in izstop iz nje)
Na ploščadi za pretok potnikov v državo in iz nje so
objekti:
– ploščad za pretok potnikov pod nadstrešnico,
– prometni otoki s policijskimi in carinskimi kabinami za
nadzor potniškega in blagovnega prometa,
– policijski in carinski objekt,
– parkirišče za zaposlene z 20 parkirnimi prostori,
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– parkirišče s petimi parkirnimi prostori za službena
vozila,
– odstavni pas za avtobuse.
7. člen
(ploščad za blagovni promet – izstop iz države)
Na ploščadi za blagovni promet iz države so ureditve in
objekti za kontrolo pretoka blaga s tovornimi vozili:
– parkirišče za tovorna vozila z devetimi parkirnimi mesti,
– prometni otok s kontrolno carinsko in policijsko kabino
pod nadstrešnico,
– vozni pasovi in zapornica za pregled vozil pod nadstrešnico.
8. člen
(ploščad za blagovni promet – vstop v državo)
Na ploščadi za blagovni promet v državo so objekti in
ureditve za kontrolo pretoka blaga s tovornimi vozili:
– prometna otoka s policijsko in carinsko kontrolno kabino pod nadstrešnico,
– mostna tehtnica pod nadstrešnico na zunanjem prometnem pasu pri vstopu v državo,
– parkirišče za tovorna vozila z enajstimi parkirnimi
mesti,
– carinski objekt s prometnim otokom in carinsko kontrolo pod nadstrešnico,
– objekt javnih sanitarij,
– prometna ureditev za zavračanje vozil.
9. člen
(deviacija gozdnih poti)
Na glavno cesto se v km 0,3 + 55,00 in v km 0,2 + 50,00
priključita deviaciji gozdnih poti v dolžini približno 20 m in
100 m za dostop do gozdnih površin, ki se izvedeta v makadamu.
10. člen
(prečni prerezi cest)
(1) Prečni prerez glavne ceste v osi mejnega prehoda
je 35,50 m, in sicer:
– vozišče 3,50 m + 6,50 m × 2 + 4,50 m × 2,
– otoki 4 × 2,50 m.
(2) Prečni prerez terminala za tovorna vozila levo je
31,00 m, in sicer:
– vozišče 2 × 7,50 m,
– parkirišče 16,00 m.
(3) Prečni prerez terminala za tovorna vozila desno je
15,50 m, in sicer:
– vozišče 5,00 m + 3 × 3,50 m.
(4) Prečni prerez ceste pri navezavi na državno cesto:
– vozišče 2 × 3,50 m z odstavnim prometnim pasom za
tovorna vozila za dovoz na ploščad širine 3,50 m.
(5) Prečni prerez ceste pri vstopu v državo:
– vozišče 2 × 3,50 m z možnostjo ureditve dodatnega
prometnega pasu za tovorna vozila širine 3,50 m pri vstopu
v državo ali izstopu iz nje.
11. člen
(kolesarski in pešaški promet)
(1) Za kolesarski promet niso predvidene ločene kolesarske steze.
(2) Na območju MMP Starod so ob vozišču glavne ceste
urejeni pločniki za pešce širine 1,50 m.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV
SPREMLJAJOČIH OBJEKTOV
12. člen
(spremljajoči objekti)
Ob vstopu na območje MMP Starod se zunaj ograjenega območja umesti spremljajoči objekt za menjalnico, špedicijo in sanitarije. Ob njem se uredi pripadajoče parkirišče
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s 15 parkirnimi prostori. Na državni cesti pri vstopu v državo
se umesti enostransko avtobusno postajališče.

"dvojček" kot rezerva za optični kabel. Kabelska kanalizacija
se položi v skupni izkopni jarek s kablovodom visoke napetosti ob državni cesti.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA
UREJANJE KOMUNALNE, ENERGETSKE IN
TELEKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE

18. člen
(plin)
Objekti se ogrevajo na utekočinjeni naftni plin, ki se
hrani v treh vkopanih rezervoarjih prostornine 2,8 m3.

13. člen
(odvodnjavanje cestnega telesa)
Meteorna voda z utrjenih cestnih in parkirnih površin
ploščadi se vodi po ceveh iz za vodo neprepustnega materiala skozi peskolove v lovilec olj in naprej v ponikalnico.
14. člen
(kanalizacija)
(1) Predviden je ločen kanalizacijski sistem za odvod
odpadnih voda – posebej za vodo s strešin, posebej za vodo
s ploščadi in cest ter posebej za fekalno vodo.
(2) Meteorna voda z utrjenih površin se vodi po ceveh
iz zanjo neprepustnega materiala skozi peskolove v lovilec
olj in naprej v ponikalnico.
(3) Čista voda s strešin se vodi posebej neposredno v
ponikalnico.
(4) Predvideni objekti na območju MMP Starod nimajo
kletnih etaž, od koder bi se odvajala voda v zunanjo kanalizacijo prek internih črpališč. Fekalne vode z območja MMP
(policijski in carinski objekt, javne sanitarije ter spremljajoči
objekt za špedicijo, menjalnico in sanitarije) se vodijo po
kanalu fekalne kanalizacije do biološke čistilne naprave, ki je
dimenzionirana za 80 ekoloških enot. Ponikalnice se namestijo na južni strani območja MMP, kjer je vrtača.
15. člen
(vodovod in hidrantno omrežje)
Za oskrbo s sanitarno, pitno in požarno vodo se območje MMP naveže na obstoječi vodovod premera 200 mm,
ki poteka na Hrvaško, s približno 300 m dolgim primarnim
vodovodom premera 150 mm do vodomernega jaška. Ožje
območje MMP Starod se zavaruje z zunanjo hidrantno mrežo, s sekundarnim vodovodom premera 100 mm in nadzemnimi požarnimi hidranti. Posamezni objekti se priključujejo
na hidrantno mrežo prek odštevalnih vodomerov v zunanjem
vodomernem jašku.
16. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Od obstoječe transformatorske postaje na območju
obstoječega mejnega prehoda se ob državni cesti položi nov
kablovod 20 kV s SN-kablom do nadomestne transformatorske postaje z vgrajenim transformatorjem moči 400 kVA (z
možnostjo povečanja na 630 kVA) in z nizkonapetostno ploščo
za javno razsvetljavo. Kabelska kanalizacija se položi v skupni
izkopni jarek s telekomunikacijskim kablom ob državni cesti.
V ustrezni kabelski kanalizaciji je predviden nizkonapetostni
razvod do policijskega in carinskega objekta, do nadstrešnice
s kabinami ter do vseh drugih spremljajočih objektov.
(2) Carinski in policijski objekt je opremljen z dizelskim
generatorskim agregatom moči 80 kVA, iz katerega bo mogoče v celoti napajati porabnike ob izpadu električne napetosti.
(3) Predvidena je javna razsvetljava celotne ploščadi z
napajanjem s transformatorske postaje.
(4) Osvetlitev se izvede s svetilkami z navzdol usmerjenimi svetlobnimi snopi. Na ploščadih za tovorna vozila je
višina svetilk 10 do 12 m, na ploščadi za potniški promet pa
10 do 15 m. Svetilke se namestijo na ločilnih otokih v razdalji
približno 30 m.
17. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Od območja obstoječega MMP se izvede podaljšanje
zemeljskega kabla v kabelski kanalizaciji, v katero se položi

VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA
URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO
OBLIKOVANJE
19. člen
(oblikovanje objektov)
(1) Funkcionalna ureditev območja MMP Starod, dimenzije ter umestitev posameznih ureditev in objektov so
razvidne iz grafičnega dela državnega lokacijskega načrta.
Tlorisne in višinske dimenzije objektov se lahko razlikujejo
od navedenih za ± 10%.
(2) Za preprečitev nenadzorovanega dostopa na območje ploščadi za blagovni promet se postavi varovalna žična
ograja višine 2,0 m, prilagojena poteku prometnih poti in
prometnemu režimu na MMP Starod.
(3) Za urejanje prometnega režima na prometnih površinah območja MMP Starod se izvedejo enostranske ali
dvostranske dvižne zapornice.
20. člen
(oblikovanje drugih prostih površin in obcestnega prostora)
(1) Zaradi večje preglednosti in odprtosti prostora se
večji del zelenih površin zaseje s travo. Brežine se zatravijo
s tehniko biotorkreta.
(2) Drevesa in skupine grmovnic se posadijo kot vodila
za orientacijo v prostoru in se izberejo med avtohtonimi
rastlinami.
(3) Zagotoviti je treba redno vzdrževanje in ohranjanje
forme zasaditve.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN TRAJNOSTNE RABE
NARAVNIH DOBRIN
21. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Pri gradnji je treba upoštevati ukrepe za zmanjšanje
vpliva hrupa na okolje, in sicer:
– gradnja poteka le med 7. in 19. uro, ponoči pa samo
pri neodložljivih delih;
– za nove stroje je določena največja dopustna zvočna
moč v skladu s pravilnikom, ki ureja emisijo hrupa strojev, in
sicer za večino gradbenih strojev v odvisnosti od čiste instalirane moči. Proizvajalci so jih dolžni označiti z vrednostmi
zvočne moči in zagotoviti, da ta vrednost ni presežena;
– delovne naprave je treba ob neuporabi izklapljati (npr.
daljši postanki tovornih vozil, bagrov itd.).
(2) Prve meritve hrupa v okolju se opravijo v skladu s
predpisi, ki urejajo hrup, najpozneje v petnajstih mesecih po
začetku obratovanja MMP Starod. Meritve je treba opraviti
v času glavne turistične sezone, tako da MMP Starod dela
blizu največje obremenitve. Nadaljnji monitoring se izvaja v
odvisnosti od rezultatov prvih meritev.
22. člen
(varstvo zraka)
(1) Projektant in izvajalec gradbenih del zagotavljata,
da se v okolici gradbišča in pozneje pri obratovanju objekta
ne preseže mejnih vrednosti onesnaževal v zraku. Natančni
ukrepi za preprečitev in zmanjšanje onesnaženja zraka se
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podrobno opredelijo v projektni dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
(2) Potreben je stalen nadzor nad tehnično brezhibnostjo ter zagotavljanje ustreznega in premišljenega obratovanja gradbene mehanizacije in drugih transportnih sredstev.
(3) Vse manipulativne površine (vstopna in izstopna ploščad z voznimi pasovi, parkirni prostori in cesta za vračanje
tovornih vozil) morajo biti utrjene in omogočati čiščenje ob
nezgodi. Natančno je treba izdelati tudi načrte za ravnanje
ob nezgodah (npr. razlitje, raztros, požar itd.).
23. člen
(varstvo voda)
(1) Med gradnjo se vrši monitoring vodne zaloge podzemnih voda in meri njihova kakovost.
(2) Gradnjo nadzirata in spremljata hidrogeolog in krasoslovec.
(3) Med obratovanjem je treba zagotoviti monitoring
kakovosti izvedbe in obstojnosti zaščitnih ukrepov v skladu s
poslovnikom, ki se pripravi pred začetkom obratovanja MMP
in v katerem se upoštevajo vse morebitne spremembe projekta zaradi nepredvidenih pojavov med gradnjo.
24. člen
(varstvo živali in rastlin)
Zaradi pomembnosti širšega območja predlaganega
kraškega regijskega parka je pri predvidenih zemeljskih delih
treba zagotoviti:
– geološki ali krasoslovni nadzor,
– zavarovanje novoodkritih naravnih vrednot glede na
možnosti in situ ali ex situ, če pa ni mogoče izvesti opisanih načinov varstva, je obvezno natančno dokumentiranje
najdb.
25. člen
(varovanje gozdnih zemljišč)
(1) Investitor je dolžan nadomestiti dostopne poti na
gozdna zemljišča med gradnjo MMP Starod in po njej.
(2) V neposredni bližini območja MMP Starod se kar
najbolj ohrani naravna oblika gozda. Na območjih posegov
v gozd je treba:
– po gradnji urediti nov gozdni rob z dopolnitvijo avtohtonih drevesnih sort,
– preprečiti nepotrebno zasipavanje in odstranjevanje
podrasti,
– poseke gozda izvajati strokovno, na podlagi podrobnega načrta,
– z gradnjo prizadeti gozdni prostor popraviti v smislu
ekološke in funkcionalne skladnosti,
– med gradnjo in med obratovanjem nadzirati novonastale razmere v sodelovanju s pristojno gozdarsko službo,
– obstoječe gozdne ceste, vlake in dostope v gozd ob
mejnem prehodu in deponiji materiala urejati tako, da gospodarjenje z gozdom ne bo ovirano.
26. člen
(ohranjanje narave)
Ker je MMP Starod umeščen na širše območje predlaganega kraškega regijskega parka, se posek drevja za krčitev gozda lahko opravi po pridobitvi dovoljenja za gradnjo.
27. člen
(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)
Na območju predvidenega posega ni zavarovanih kulturnih spomenikov ali evidentirane kulturne dediščine.
28. člen
(zbiranje in odvoz odpadkov)
Komunalni odpadki na MMP Starod se zbirajo v tipskih
zabojnikih, ki se redno praznijo, odpadki pa organizirano
odvažajo na komunalno deponijo.
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VIII. DRUGE UREDITVE
29. člen
(deponija presežkov materiala)
(1) Z odstranitvijo asfalta obstoječega cestišča bo nastalo okoli 200 m3 odpadkov bitumenske mešanice. Ta se
odpelje na obstoječo deponijo, ki ima pridobljena potrebna
dovoljenja in jo določi Občina Ilirska Bistrica.
(2) Za posek je predvideno približno 3 ha gozda, kar
znaša 600 m3 lesa. Del koristne hlodovine se zagotovi lesnopredelovalnim obratom ali gozdnemu gospodarstvu ali se
kako drugače koristno uporabi, medtem ko se korenine, vejevje in drugi ostanki sečnje zmeljejo in odpeljejo na najbližjo
obstoječo deponijo, ki ima pridobljena potrebna dovoljenja.
(3) Zaradi vkopov na severni strani obstoječe ceste
bo izkopanega okoli 111.000 m3 materiala, od katerega se
27.000 m3 uporabi za nasipanje, predvsem pa zasipanje
globoke vrtače na južni strani ceste. Trajni presežki materiala
v količini 84.000 m3 se v soglasju z Občino Ilirska Bistrica
odpeljejo na deponijo v Podgrad ali najbližjo obstoječo deponijo, ki ima pridobljena potrebna dovoljenja.
IX. REŠITVE ZA ZAŠČITO PRED NESREČAMI
30. člen
(zaščita pred požarom)
(1) Požarna varnost objektov in območij se z zgraditvijo
MMP Starod ne sme poslabšati. Zagotovljeni morajo biti dovozi za intervencijska vozila do vseh objektov in območij.
(2) Voda za potrebe gašenja požara se zagotavlja s
hidrantno mrežo skladno s predpisi, ki urejajo tehnične normative za zunanje in notranje hidrantno omrežje za gašenje
požarov.
(3) Med gradnjo mora izvajalec ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požarom v naravnem okolju.
X. ETAPNOST IZVEDBE
31. člen
(etape izvajanja)
Gradnjo MMP Starod je dopustno izvesti v dveh etapah,
in sicer:
– I. etapa: komunalno opremljanje območja in gradnja
ploščadi MMP z vsemi zunanjimi ureditvami in objekti;
– II: etapa: gradnja objekta za menjalnico, špedicijo in
sanitarije z vsemi zunanjimi ureditvami.
XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
32. člen
(monitoring in drugi ukrepi)
(1) Z monitoringom se ugotovi, ali so predvideni ukrepi
in njihova izvedba učinkoviti, zato investitor MMP Starod:
– zagotovi celostni načrt monitoringa kot sestavni del
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– zagotovi izvedbo meritev pred gradnjo MMP Starod
(onesnaženje zraka, tal, vode itn.),
– pri določitvi točk monitoringa zagotovi tolikšno število,
da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne
sestavine okolja ali se smiselno upoštevajo merilna mesta
meritev ničelnega stanja,
– zavaruje merilna mesta za spremljanje stanja tako, da
je mogoče neprekinjeno pridobivanje podatkov.
(2) Rezultati monitoringa so javni, investitor poskrbi za
dostopnost teh podatkov.
(3) Investitor gradnje MMP Starod pripravi načrt za
spremljanje monitoringa ter ga izvaja v določenem obdobju
med gradnjo in obratovanjem prehoda:
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a) za zrak:
– spremljanje vplivov na onesnaženost zraka med gradnjo in med obratovanjem v skladu s predpisom, ki ureja
mejne opozorilne in kritične imisijske vrednosti snovi v zrak,
in predpisom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu
emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter
o pogojih za izvajanje monitoringa;
b) za tla in vode:
– na splošno velja, da je treba monitoring podzemne
vode v kraških vodonosnikih spremljati s preverjanjem vode
neposredno na ponikalnicah in izvirih. V ta okvir je treba
vključiti tudi sistem opazovalnih vrtin;
c) za hrup:
– prve meritve je treba opraviti najpozneje v 15 mesecih
po začetku obratovanja MMP Starod v skladu z drugim odstavkom 21. člena te uredbe. Nadaljnji monitoring se izvaja
v odvisnosti od rezultatov prvih meritev.
(4) Dodatni in zaščitni ukrepi, ki jih je investitor dolžan
izvesti na podlagi rezultatov monitoringa:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– popravilo, povečanje ali zgraditev novih naprav,
– sprememba rabe prostora,
– drugi ukrepi.
33. člen
(organizacija gradbišča)
Gradbišče se organizira tako, da se zagotovi dvosmerni
promet na glavni cesti. K načrtu gradbišča ter ureditvi obvozov in delnih zapor med gradnjo investitor pridobi soglasja
pristojnih organov in organizacij.
34. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg vseh obveznosti, navedenih v tej uredbi, so obveznosti investitorja in izvajalca med gradnjo in po njej tudi:
– zagotavljanje potekanja prometa,
– zagotavljanje dovozov in dostopov do sosednjih zemljišč,
– po potrebi obnova ali popravilo infrastrukturnih vodov
in drugih objektov, če bodo pri gradnji MMP Starod zaradi
prevelikih obremenitev ali tresljajev poškodovani,
– zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni
varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč,
– v skladu s predpisi v kar najkrajšem času odprava
morebitnih negativnih posledic, ki bi nastale zaradi gradnje
in obratovanja MMP Starod,
– zagotavljanje komunalne oskrbe objektov po vseh
obstoječih infrastrukturnih napeljavah,
– med gradnjo zagotovitev potrebnih varnostnih ukrepov in organizacije gradbišča, da se prepreči onesnaženje
okolja in voda zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočega goriva in drugih škodljivih snovi ali zaradi nezgode,
– ob nezgodi zagotovitev takojšnjega ukrepanja za to
usposobljenih delavcev.
XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA
35. člen
(1) Vse umestitve in dimenzije, navedene v tej uredbi,
se natančneje določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
(2) Pri uresničitvi državnega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem preučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer
najdejo take rešitve, ki so oblikovno, prometno-tehnično ali
okoljevarstveno primernejše ter ne poslabšujejo prostorskih
in okoljskih razmer.
(3) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z njimi morajo
soglašati organi in organizacije, na katere se nanašajo.
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XIII. NADZOR
36. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za okolje in prostor.
XIV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
37. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje
državnega lokacijskega načrta iz 4. člena te uredbe šteje, da
sta spremenjena in dopolnjena občinska prostorska akta:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave PN, št. 30/87 in 36/90);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 (Uradne objave PN, št. 30/87,
Uradni list RS, št. 7/99, 93/02 – dopolnjen 2001, 46/04, 63/04
– popr., 65/04 in 78/04).
38. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 00719-24/2006/9
Ljubljana, dne 6. aprila 2006
EVA 2005-2511-0079
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

POPRAVKI
1555.

Popravek Seznama zdravil za uporabo v
veterinarski medicini, za katera je bilo od 1. 12.
2000 do 27. 10. 2005 izdano dovoljenje za
promet

V Seznamu zdravil za uporabo v veterinarski medicini, za katera je bilo od 1. 12. 2000 do 27. 10. 2005 izdano
dovoljenje za promet, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
105/05, so bile ugotovljene napake, zato na podlagi 28. člena
Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list
RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02 – ZKrmi, 67/02 in 47/04
– ZdZPZ) Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke daje

POPRAVKE
Naslednja zdravila se črtajo s seznama zdravil za uporabo v veterinarski medicini: pod zaporedno številko 000050
BLINAL, pod zaporedno številko 000088 DESEKTIN EC in
pod zaporedno številko 000263 PINAVET.
Pri zdravilu pod zaporedno številko 000230 NILVERM
se farmacevtska oblika spremeni tako, da se glasi ‘’raztopina
za injiciranje’’, številka odločbe pa se pravilno glasi ‘’323-038/00-132’’.
Ljubljana, dne 27. marca 2006
Agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke
prof. dr. Stanislav Primožič., mag. farm., l.r.
Direktor
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VSEBINA
1525.
1554.

1526.
1527.
1528.
1529.
1530.
1531.
1532.
1553.

1533.
1534.
1535.
1536.
1537.

1538.

1552.

VLADA

Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto
2006
Uredba o državnem lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Starod

MINISTRSTVA

Pravilnik o postopku prijave in odjave dela tujcev
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o kakovosti in načinu izvajanja univerzalne poštne
storitve
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o radijskih frekvencah, ki se smejo uporabljati brez odločbe o
dodelitvi radijskih frekvenc
Pravilnik o sejninah in povračilu stroškov članom
Komisije za zaščito ogroženih oseb
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
postopku redne overitve merilnikov krvnega tlaka
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Navodila za
preskus tipa in overitve elektronske kontrolne naprave za nadzor nad delovanjem igralnih avtomatov
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o meroslovnih pogojih za elektronsko kontrolno napravo
za nadzor nad delovanjem igralnih avtomatov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o začasnih uvrstitvah delovnih mest direktorjev s
področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj
razponov plačnih razredov
Sklep o veljavnosti četrtega, petega in šestega
dodatka k peti izdaji Evropske farmakopeje
Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture
Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture
Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture
Register o spremembah in dopolnitvah Registra
biocidnih pripravkov

3885
3947

1539.
1540.

1541.
3927

3929

1543.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2005

3930

1544.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš za leto 2005
Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2006

3929

1545.

3931

Sklep o ponovni javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za
plansko celoto Š 9 Medvode za del območja urejanja MP 9/5 v Sori

3931
3931

Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja prvega,
drugega, tretjega in četrtega odstavka 26. člena, drugega stavka drugega odstavka 37. člena in drugega
stavka drugega odstavka 41. člena Zakona o azilu

3934

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2006

3946

3946

MEDVODE

3942

NOVA GORICA

Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta GLINOKOP RENČE

3942

OPLOTNICA

1548.

Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica
za obdobje od 1. 4. 2006 do 30. 6. 2006

1549.
1550.

Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2006
Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci za
leto 2006

1555.

Popravek Seznama zdravil za uporabo v veterinarski medicini, za katera je bilo od 1. 12. 2000 do
27. 10. 2005 izdano dovoljenje za promet

USTAVNO SODIŠČE

3939
3939

KOPER

1546.

1547.

3938

HODOŠ

Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za obvozno cesto mimo vasi Hrastovlje

3930

3938

DOBROVA - POLHOV GRADEC

1551.
3947

3938

DOBREPOLJE

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoči družini na domu

3930

3937

BREZOVICA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10
Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice

1542.

3930

3936

OBČINE

3908

3927

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Razlaga Kolektivne pogodbe za cestni potniški
promet Slovenije
Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo

ŠALOVCI

3943
3943
3945

POPRAVKI
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – za izdajatelja dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – za založnika Erika Trojer • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče
• Naročnina za leto 2006 je 26.400 SIT · 110,17 EUR (brez davka), v ceno posameznega Uradnega lista Republike
Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 72.600 SIT · 302,95 EUR • 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

