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Zakon o meteorološki dejavnosti (ZMetD)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o meteorološki dejavnosti
(ZMetD)
Razglašam Zakon o meteorološki dejavnosti (ZMetD),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji
26. aprila 2006.
Št. 001-22-67/06
Ljubljana, dne 4. maja 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O METEOROLOŠKI DEJAVNOSTI (ZMetD)
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
(1) Ta zakon ureja opravljanje meteorološke dejavnosti,
državno mrežo meteoroloških postaj, pogoje za registracijo
meteorološke postaje, uporabo meteoroloških podatkov in
druge, z meteorološko dejavnostjo povezane zadeve.
(2) Meteorološka dejavnost obsega opravljanje državne
meteorološke službe in izvajanje meteoroloških opazovanj na
registriranih meteoroloških postajah.
(3) Pripravo in posredovanje verodostojnih meteoroloških informacij, ki so potrebne zaradi varstva okolja in varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter okolja, varnosti
prometa, obrambe države, mednarodnega sodelovanja na
področju meteorologije in drugih nalog države ali občin v
javnem interesu, zagotavlja država, izvaja pa jo ministrstvo,
pristojno za meteorologijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), kot državno meteorološko službo.
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2. člen
(povezava z drugimi zakoni)
Služba letalske meteorologije, kot jo določajo predpisi
o letalstvu in zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa, se izvaja v okviru državne meteorološke službe.

men:

3. člen
(izrazi)
V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji po-

1. Agrometeorologija je preučevanje medsebojnih vplivov meteoroloških veličin in hidrologije na eni strani in kmetijske ter gozdarske dejavnosti na drugi.
2. Agrometeorološka napoved je napoved meteoroloških podatkov, pomembnih za uporabo v kmetijstvu.
3. Agrometeorološka postaja je meteorološka postaja, v
kateri se pridobivajo podatki meteorološkega opazovanja za
uporabo v agrometeorologiji.
4. Avtomatska meteorološka postaja je meteorološka
postaja, na kateri elektronske naprave samodejno merijo,
shranjujejo in pošiljajo podatke meteorološkega opazovanja
v zbirke podatkov.
5. Biometeorologija je preučevanje vremenskih in podnebnih vplivov na žive organizme in vključuje tudi agrometeorologijo.
6. Biometeorološka napoved je napoved meteoroloških
razmer, ki vplivajo na žive organizme.
7. Državna meteorološka informacija je meteorološki
izdelek, ki se pripravi v okviru državne meteorološke službe
iz podatkov meteoroloških opazovanj državne mreže meteoroloških postaj.
8. Državna mreža meteoroloških postaj je tehnološki,
metodološki in organizacijski sistem med seboj povezanih
meteoroloških postaj na območju Republike Slovenije in je
glavni vir podatkov državnih meteoroloških opazovanj.
9. Lavinska postaja je meteorološka postaja za meteorološko opazovanje v zvezi s snežnimi plazovi.
10. Letalska meteorologija je meteorološka dejavnost
v okviru navigacijskih služb zračnega prometa po predpisih
o letalstvu.
11. Letalska meteorološka postaja je meteorološka postaja, namenjena meteorološkemu opazovanju in izdajanju
meteoroloških poročil za uporabo v zračnem prometu.
12. Meteorološka analiza je postopek prostorske in
časovne obdelave meteoroloških podatkov za ugotavljanje
stanja vremena ali podnebja.
13. Meteorološki instrument je naprava, ki se uporablja
za merjenje ene ali več meteoroloških veličin, kot na primer
anemometer, psihrometer, totalizator padavin, heliograf in
podobno.
14. Meteorološki izdelek so obdelani meteorološki podatki.
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15. Meteorološko opazovanje je merjenje ali vrednotenje ene ali več meteoroloških veličin na meteorološki postaji.
16. Meteorološko opozorilo je verodostojna meteorološka informacija v zvezi z dejanskimi ali pričakovanimi neugodnimi vremenskimi razmerami.
17. Meteorološki podatek je vsaka informacija, ki določa
vremensko ali podnebno stanje ali razmere.
18. Meteorološka postaja je objekt s pripadajočim tehnološkim, metodološkim in organizacijskim sklopom meteoroloških instrumentov za meteorološko opazovanje.
19. Meteorološka postaja 1. reda je registrirana meteorološka postaja, ki izpolnjuje zahteve Svetovne meteorološke
organizacije o prostorski in časovni reprezentativnosti podatkov meteorološkega opazovanja.
20. Meteorološka postaja za daljinske meritve je meteorološka postaja, ki pridobiva meteorološke podatke z uporabo
specializiranih sistemov za merjenje meteoroloških veličin
na daljavo.
21. Meteorološka prognoza je postopek prostorske in
časovne obdelave meteoroloških podatkov za napovedovanje vremena ali podnebja.
22. Meteorološka storitev je izdelovanje meteoroloških
izdelkov v okviru meteorološkega opazovanja, analize ali
prognoze, obsega pa lahko tudi njihovo pridobivanje, shranjevanje, posredovanje ali razlago.
23. Meteorološke veličine so spremenljivke ali pojavi,
značilni za vreme ali podnebje na določenem krajevnem
območju v določenem časovnem obdobju.
24. Naravna nesreča je nesreča po predpisih v varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
25. Neugodne vremenske razmere so stanja ozračja, ki
lahko neposredno ali posredno ogrožajo življenje ali zdravje
ljudi ali povzročijo škodo na njihovem premoženju.
26. Objekt ali naprava, katere varnost ali uporabnost
je odvisna od vremena, je objekt po predpisih o graditvi
objektov ali naprava po predpisih o varstvu okolja, kjer je
povečana izpostavljenost ljudi ali premoženja posledicam
vremenskih razmer.
27. Padavinska postaja je podnebna postaja, ki opravlja
meritve padavin in snežne odeje ter opazovanje meteoroloških pojavov.
28. Podnebje je sinteza vremenskih razmer, opisanih z
dolgoročnimi vrednostmi meteoroloških veličin na posameznem območju.
29. Podnebne spremembe so spremembe značilnih
vrednosti meteoroloških veličin v obdobju, ki je praviloma
daljše od desetletja.
30. Podnebna postaja je registrirana meteorološka postaja, ki opravlja meritve in opazovanja, potrebna za analizo
podnebja.
31. Referenčna podnebna postaja je podnebna postaja,
za katero so izpolnjene posebne zahteve o primerljivosti in
enakosti meritev v daljšem časovnem obdobju in v zvezi s
temi zahtevami pogoji varstva pred vplivi okolice na njeno
obratovanje.
32. Registrirana meteorološka postaja je meteorološka
postaja, ki je vpisana v register meteoroloških postaj skladno
s tem zakonom.
33. Svetovna meteorološka organizacija je specializirana
agencija Združenih narodov, ustanovljena na podlagi Konvencije o svetovni meteorološki organizaciji (Uradni list RS – MP,
št. 9/92).
34. Upravljavka ali upravljavec (v nadaljnjem besedilu:
upravljavec) meteorološke postaje je pravna ali fizična oseba, ki z meteorološko postajo upravlja.
35. Verodostojna meteorološka informacija je s postopkom meteorološkega opazovanja, analize ali meteorološke
prognoze pridobljen meteorološki izdelek, ki je namenjena
izvajanju nalog države ali občine in obveščanju javnosti.
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36. Vreme je stanje ozračja v določenem času na določenem kraju.
37. Zagotavljanje kakovosti so načrtovane in sistematično izvajane dejavnosti ali dejanja, s katerimi se zagotavlja
sprejemljiva stopnja zaupanja, da je določeni postopek v
okviru izvajanja meteoroloških storitev izveden zadovoljivo in
v skladu z dogovorjenimi standardi. Zagotavljanje kakovosti
vsebuje tudi postopke preverjanja kakovosti.
4. člen
(načela zakona)
(1) Država in občina morata pri sprejemanju politik,
strategij, programov, planov in splošnih pravnih aktov ter
pri izvajanju drugih zadev iz svoje pristojnosti upoštevati
možnosti in posledice, ki jih ljudem in njihovemu premoženju
lahko povzročijo vremenske ali podnebne razmere (načelo
celovitosti).
(2) Objekt ali naprava, katere varnost ali uporabnost je
odvisna od vremena, mora biti načrtovana in izvedena tako,
da povzroča čim manjšo gospodarsko in družbeno škodo ter
škodljive učinke na okolje, ki bi nastali zaradi posledic neugodnih vremenskih ali podnebnih razmer (načelo preventive).
(3) Podatki iz registrov in evidenc, ki so zbirke podatkov po tem zakonu in o postopkih državnih organov pri
izvajanju državne meteorološke službe, so javni skladno
z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja
(načelo javnosti).
2. METEOROLOŠKA DEJAVNOST
2.1. Programi meteorološke dejavnosti
5. člen
(dolgoročni program meteorološke dejavnosti)
(1) Ministrstvo vsakih pet let pripravi dolgoročni program
meteorološke dejavnosti, s katerim se za najmanj deset let
določijo cilji, usmeritve in ukrepi za preučevanja ter ugotavljanja vplivov in posledic vremenskih in podnebnih razmer
na območju Republike Slovenije in za izvajanje meteorološke
dejavnosti.
(2) Dolgoročni program meteorološke dejavnosti vsebuje tudi dolgoročni program državne meteorološke službe.
(3) Dolgoročni program meteorološke dejavnosti
sprejme Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
6. člen
(operativni program meteorološke dejavnosti)
(1) Za izvedbo dolgoročnega programa meteorološke
dejavnosti ministrstvo pripravi operativni program meteorološke dejavnosti.
(2) Operativni program meteorološke dejavnosti vsebuje tudi operativni program državne meteorološke službe.
(3) V operativnem programu meteorološke dejavnosti
so, praviloma za obdobje štirih let, razčlenjeni cilji in naloge
programa meteorološke dejavnosti.
(4) Operativni program meteorološke dejavnosti sprejme ministrica ali minister, pristojen za meteorologijo (v nadaljnjem besedilu: minister).
7. člen
(sodelovanje javnosti)
Ministrstvo mora v postopku priprave programov iz
5. in 6. člena tega zakona omogočiti sodelovanje javnosti
skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo okolja in se
nanašajo na sodelovanje javnosti v postopku priprave programov varstva okolja.
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8. člen
(poročilo o meteorološki dejavnosti)
(1) Ministrstvo v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim
za promet, ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo, in ministrstvom, pristojnim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vsako leto do 31. julija pripravi poročilo o meteorološki
dejavnosti za preteklo leto.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka sprejme vlada.
(3) Poročilo o meteorološki dejavnosti ministrstvo objavi
tako, da je dostopno javnosti.
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11. vzpostavljanje, vzdrževanje, upravljanje ter razvijanje komunikacijskih in drugih tehnoloških sistemov, potrebnih
za izvajanje nalog državne meteorološke službe.
(2) Ne glede na določbo tretjega odstavka 1. člena tega
zakona lahko meteorološka opazovanja iz 2. točke prvega
odstavka tega člena izvaja tudi oseba iz četrtega odstavka
18. člena tega zakona, s katero je bila sklenjena pogodba o
postavitvi meteorološkega instrumenta na njenem zemljišču
ali druga oseba, s katero je bila sklenjena pogodba o izvajanju meteoroloških opazovanj.

9. člen

11. člen

(vsebina poročila o meteorološki dejavnosti)

(druge naloge)

Poročilo o meteorološki dejavnosti vsebuje zlasti podatke o:
1. vremenu in podnebju na območju Republike Slovenije,
2. podnebnih spremembah za najmanj zadnjih deset
let,
3. vplivih vremena na obratovanje objektov in naprav,
za katere je po tem zakonu potrebno izvajati meteorološko
opazovanje,
4. vplivih neugodnih vremenskih razmer in gospodarski
ter družbeni škodi in škodljivih učinkih na okolje zaradi teh
razmer,
5. vplivih vremena na kmetijstvo, turizem in druge dejavnosti, ki so odvisne od podnebja,
6. državni mreži meteoroloških postaj,
7. meteoroloških opazovanjih na registriranih meteoroloških postajah zunaj državne meteorološke službe,
8. opravljanju meteorološke dejavnosti zunaj državne
meteorološke službe,
9. izvajanju ukrepov varstva pred neugodnimi vremenskimi razmerami,
10. delu strokovnega sveta in
11. mednarodnem sodelovanju na področju meteorološke dejavnosti.

(1) Zaradi sistematične podpore in izboljšanja kakovosti
opravljanja nalog iz prejšnjega člena se v okviru državne meteorološke službe izvajajo tudi druge naloge, zlasti pa:
1. radiosondažno, radarsko in druge oblike specialnega merjenja meteoroloških veličin ali njihovega merjenja na
daljavo;
2. zagotavlja kakovost podatkov po postopkih preverjanja rezultatov meritev meteoroloških opazovanj;
3. pridobiva, izmenjuje, preverja, shranjuje in objavlja
podatke meteoroloških opazovanj in drugih meteoroloških
izdelkov;
4. vzpostavlja, vzdržuje, upravlja in razvija sistem za
obveščanje o vremenskih in podnebnih razmerah;
5. redno spremlja, analizira in napoveduje vreme ter
opozarja na možnost nastanka neugodnih vremenskih razmer;
6. pripravlja in posreduje biometeorološke napovedi,
vključno z agrometeorološkimi;
7. pripravlja in posreduje napovedi o neugodnih in škodljivih hidroloških, ekoloških pojavih in procesih zaradi vremenskih ali podnebnih razmer ter njihovih sprememb;
8. izvaja meteorološke storitve pri upravljanju cestnega
in železniškega prometa, pomorske plovbe in drugih dejavnosti na morju ter drugih oblik prometa in
9. izvaja meteorološke storitve za druge splošne in posebne namene na območju Republike Slovenije.
(2) V okviru državne meteorološke službe se v zvezi z
vremenom in podnebjem zagotavlja proučevanje zlasti:
1. meteoroloških, hidroloških, fenoloških in ekoloških
pojavov ter razvoja in uporabe novih metod za analizo in
prognozo teh pojavov;
2. sprememb podnebja ter njihove prognoze;
3. vplivov vremena in podnebja na površinske in podzemne vode ter na površino tal in vegetacijo;
4. pojavov, ki so pomembni za zračni promet, plovbo ter
cestni in železniški promet;
5. vplivov, ki jih povzročajo posegi v okolje;
6. vplivov vremena in podnebja na življenje in zdravje
ljudi ter vplivov na žive organizme in premoženje.
(3) V okviru državne meteorološke službe se z uporabo
meteoroloških podatkov, spoznanj in meteoroloških izdelkov
pripravljajo tudi:
1. strokovne podlage za načrtovanje, razvoj in opravljanje vseh dejavnosti, ki so odvisne od vremenskih in podnebnih razmer;
2. strokovne podlage za smotrno izkoriščanje naravnih
virov, če je izkoriščanje odvisno od podnebnih razmer ali je
z njimi povezano, posebej na področju prostorskega načrtovanja, urbanizma, gradnje objektov, kmetijstva, rabe voda in
energetskih virov ter zdravstva, turizma in rekreacije.
(4) Naloge iz prejšnjih odstavkov lahko v okviru lastne
dejavnosti opravljajo tudi druge osebe.

2.2. Državna meteorološka služba
10. člen
(naloge državne meteorološke službe)
(1) Državna meteorološka služba obsega izvajanje naslednjih nalog:
1. vzpostavljanje, vzdrževanje, upravljanje in skrb za
razvoj državne mreže meteoroloških postaj;
2. izvajanje meteoroloških opazovanj na meteoroloških
postajah državne mreže;
3. izvajanje meteoroloških opazovanj in meteoroloških
storitev, ki izhajajo iz ratificiranih in objavljenih mednarodnih
pogodb;
4. priprava in posredovanje meteoroloških opozoril, potrebnih za izvajanje nalog države ali občine ali namenjenih
javnosti;
5. spremljanje in opozarjanje pred snežnimi plazovi;
6. zagotavljanje meteoroloških podatkov, pripravljanje in
posredovanje meteoroloških opozoril, napovedi vremena in
drugih meteoroloških podatkov, pomembnih za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami po predpisih o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami;
7. zagotavljanje meteoroloških podatkov in meteoroloških storitev za potrebe obrambe države;
8. izvajanje službe letalske meteorologije;
9. zagotavljanje meteoroloških podatkov in meteoroloških storitev za potrebe pomorstva po predpisih o pomorstvu;
10. vodenje zbirk podatkov iz 27. člena tega zakona in
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3. METEOROLOŠKE POSTAJE
3.1. Meteorološka postaja
12. člen
(meteorološka postaja)
(1) Zaradi zagotavljanja kakovosti in primerljivosti podatkov meteoroloških opazovanj mora meteorološka postaja, na kateri se izvaja meteorološko opazovanje v okviru
državne meteorološke službe ali meteorološko opazovanje
na objektu ali napravi iz 20. člena tega zakona, izpolnjevati
s tem zakonom določene pogoje.
(2) Minister podrobneje predpiše tehnične in prostorske
pogoje, ki jih mora izpolnjevati meteorološka postaja.
(3) Če je meteorološka postaja namenjena za izvajanje
letalske meteorologije, določi pogoje iz prejšnjega odstavka ministrica ali minister, pristojen za promet, ob soglasju
ministra.
(4) V predpisih iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se določijo tudi pravila za uporabo posameznih vrst
opreme za meteorološko opazovanje ter načini vodenja zapisnikov in drugi tehnični ter organizacijski pogoji pri izvajanju
tehničnih pregledov opreme, ki se uporablja pri meteorološkem opazovanju, obveznost rednega tehničnega pregledovanja ter drugi pogoji za uporabo opreme za meteorološko
opazovanje.
(5) V predpisih iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se lahko sklicuje na standarde, ki se nanašajo na
posamezno merilno metodo ali merilno opremo, in določi
njihova obvezna uporaba, ali domneva, da velja posamezna
merilna metoda ali oprema za skladno z zahtevami predpisa,
če ustreza zahtevam teh standardov.
(6) V primeru iz prejšnjega odstavka se določi tudi kraj,
kjer je standard dostopen.
13. člen
(vpis v register)
(1) Meteorološka postaja, na kateri se izvaja meteorološka opazovanja na objektu ali napravi iz 20. člena tega
zakona, mora biti vpisana v register meteoroloških postaj iz
25. člena tega zakona.
(2) Upravljavec meteorološke postaje na objektu ali
napravi iz 20. člena tega zakona zaprosi za vpis v register z
vlogo, ki vsebuje podatke o:
1. upravljavcu oziroma lastniku ali lastnici objekta ali naprave iz 20. člena tega zakona, če ta ni hkrati tudi upravljavec
meteorološke postaje,
2. objektu ali napravi iz 20. člena tega zakona,
3. lokaciji meteorološke postaje in izpolnjevanju predpisanih tehničnih ter prostorskih pogojev,
4. obsegu in načinu meteorološkega opazovanja in
5. predvidenem začetku meteorološkega opazovanja.
(3) Vlogi za vpis v register meteoroloških postaj je treba priložiti tudi uporabno dovoljenje po predpisih o graditvi
objektov, kadar je njegova pridobitev za gradnjo meteorološke postaje potrebna.
(4) Ministrstvo vpiše meteorološko postajo v register
meteoroloških postaj, če so zanjo izpolnjeni predpisani tehnični in prostorski pogoji iz 12. člena tega zakona, in o tem
upravljavcu meteorološke postaje izda potrdilo v roku 30 dni
od dneva vložitve popolne vloge.
(5) Potrdilo iz prejšnjega odstavka vsebuje zlasti naslednje podatke:
1. o upravljavcu meteorološke postaje,
2. o lokaciji meteorološke postaje in
3. o obsegu ter načinu meteorološkega opazovanja.
(6) Minister podrobneje predpiše vsebino vloge za vpis
v register meteoroloških postaj in potrdila o vpisu v register.
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14. člen
(sprememba meteorološke postaje)
(1) Upravljavec meteorološke postaje, ki je vpisana
v register meteoroloških postaj, mora vsako spremembo
meteorološke postaje, s katero so se spremenile tehnične in
prostorske lastnosti postaje, ki lahko vplivajo na meteorološka opazovanja, najkasneje v roku 15 dni po izvedeni spremembi, pisno prijaviti ministrstvu, kar izkazuje s potrdilom o
oddani pošiljki. V primeru, ko je za spremembo meteorološke
postaje treba pridobiti uporabno dovoljenje po predpisih o
graditvi objektov, ga mora upravljavec k prijavi priložiti.
(2) Če ministrstvo na podlagi prijave ugotovi, da sprememba vpliva na meteorološka opazovanja, jo v 30 dneh po
prejemu prijave, pod pogojem, da meteorološka postaja po
spremembi še izpolnjuje predpisane tehnične in prostorske
pogoje iz 12. člena tega zakona, po uradni dolžnosti, vpiše
v register meteoroloških postaj iz 25. člena tega zakona in o
tem izda upravljavcu potrdilo.
15. člen
(izbris iz registra meteoroloških postaj)
(1) Ministrstvo izbriše meteorološko postajo iz registra
meteoroloških postaj na zahtevo njenega upravljavca ali po
uradni dolžnosti.
(2) Ministrstvo o izbrisu meteorološke postaje iz registra
meteoroloških postaj izda odločbo.
(3) Ministrstvo izbriše meteorološko postajo iz registra
meteoroloških postaj po uradni dolžnosti, če:
1. je upravljavec na meteorološki postaji izvedel spremembo, ki je vplivala na meteorološka opazovanja, pa tega
ni prijavil skladno z določbami prejšnjega člena,
2. meteorološka postaja po spremembi ne izpolnjuje
predpisanih tehničnih in prostorskih pogojev iz 12. člena
tega zakona ali
3. na predlog pristojne inšpektorice ali inšpektorja (v
nadaljnjem besedilu: inšpektor), skladno z določbo petega
odstavka 35. člena tega zakona.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka ministrstvo o svoji
nameri pisno obvesti upravljavca meteorološke postaje najmanj tri mesece pred izdajo odločbe o izbrisu meteorološke
postaje iz registra.
(5) Izbris meteorološke postaje iz registra meteoroloških
postaj učinkuje od dneva dokončnosti odločbe, s katero je
bil izrečen.
(6) Upravljavec meteorološke postaje v primeru iz tretjega odstavka tega člena ni upravičen do odškodnine.
3.2. Državna mreža meteoroloških postaj
16. člen
(državna mreža meteoroloških postaj)
(1) Državno mrežo meteoroloških postaj sestavljajo:
1. meteorološka postaja za daljinske meritve,
2. meteorološka postaja 1. reda,
3. podnebna postaja,
4. padavinska postaja,
5. referenčna podnebna postaja,
6. agrometeorološka postaja,
7. letalska meteorološka postaja,
8. lavinska postaja,
9. postaja, namenjena meteorološki dejavnosti Slovenske vojske,
10. meteorološka postaja na območju, ki je ogroženo ali
prizadeto zaradi naravne ali druge nesreče in
11. postaja, ki združuje namembnost posameznih vrst
postaj iz prejšnjih točk.
(2) Meteorološka postaja iz prejšnjega odstavka mora
izpolnjevati zahteve iz 12. člena tega zakona.
(3) Zasnovo državne mreže meteoroloških postaj in
druge objekte, naprave ter pripadajoče sisteme državne mre-
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že meteoroloških postaj se določi v dolgoročnem programu
meteorološke dejavnosti iz 5. člena tega zakona.
(4) Minister podrobneje določi pravila o delovanju državne mreže meteoroloških postaj.
(5) Zaradi zagotavljanja nemotenega in kakovostnega
delovanja državne mreže meteoroloških postaj vlada predpiše merila za določitev najmanjše razdalje med državno meteorološko postajo in drugimi območji ter tehnične in druge
ukrepe ali druge omejitve rabe prostora, vključno z zahtevami
za prilagoditev obstoječih objektov.
17. člen
(vpis, sprememba in izbris iz registra meteoroloških postaj)
(1) Ministrstvo po uradni dolžnosti vpiše državno meteorološko postajo in njeno spremembo v register meteoroloških
postaj iz 25. člena tega zakona.
(2) Ministrstvo izvede vpis iz prejšnjega odstavka po zaključeni gradnji ali izdaji uporabnega dovoljenja po predpisih
o graditvi, kadar je to zahtevano.
(3) Ministrstvo meteorološko postajo izbriše iz registra
meteoroloških postaj iz 25. člena tega zakona, če meteorološka postaja postane trajno nepotrebna za izvajanje meteoroloških opazovanj po tem zakonu.
18. člen
(meteorološka infrastruktura)
(1) Državna meteorološka postaja iz prvega odstavka
16. člena tega zakona pridobi z vpisom v register meteoroloških postaj iz 25. člena tega zakona status državne
meteorološke infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: državna
meteorološka infrastruktura).
(2) Gradnja meteorološke infrastrukture je v javnem
interesu.
(3) Zaradi pridobivanja meteoroloških podatkov, potrebnih za opravljanje nalog državne meteorološke službe
iz 1. do 9. točke prvega odstavka 10. člena tega zakona, se
za gradnjo meteorološke infrastrukture lahko odvzame ali
omeji lastninska pravica na način in pod pogoji, določenimi z
zakonom, ki ureja postopek razlastitve. Šteje se, da je javna
korist izkazana, če je gradnja meteorološke infrastrukture
predvidena v državnem lokacijskem načrtu, skladno s predpisi o urejanju prostora.
(4) Postavitev določenih vrst meteoroloških instrumentov državne mreže meteoroloških postaj je na tujem zemljišču
mogoča na podlagi pogodbe z lastnikom zemljišča. Pogodbe
o pravici postavitve ni treba vpisati v zemljiško knjigo.
(5) Meteorološki instrumenti iz prejšnjega odstavka se
štejejo za meteorološko infrastrukturo, za njeno postavitev pa
ni mogoče uporabljati določb tretjega odstavka tega člena.
(6) Minister predpiše vrste meteoroloških instrumentov
iz četrtega odstavka tega člena.
19. člen
(pravni režim meteorološke infrastrukture)
(1) Meteorološka infrastruktura je last države in ni v
pravnem prometu.
(2) Na meteorološki infrastrukturi ni mogoče pridobiti
lastninske pravice s priposestvovanjem ali nanjo poseči z
izvršbo.
(3) Z meteorološko infrastrukturo upravlja izvajalec državne meteorološke službe.
3.3. Obvezno zagotavljanje meteorološkega opazovanja
20. člen
(obvezno zagotavljanje meteoroloških storitev)
(1) Upravljavec objekta ali naprave mora zaradi varnosti
in omogočanja njene uporabnosti zagotavljati izvajanje predpisanih meteoroloških storitev.
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(2) Objekt ali naprava iz prejšnjega odstavka je zlasti:
1. avtocesta, hitra cesta, glavna in regionalna cesta
I. reda po predpisih o cestah,
2. pristanišče po predpisih o pomorstvu,
3. visoka pregrada po predpisih o graditvi objektov in
4. objekt ali naprava, za katero je treba po predpisih o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ali po predpisih
o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti izvajati
meteorološke meritve, ali za katero je treba po predpisih o
varstvu okolja v okviru obratovalnega monitoringa izvajati
meritve meteoroloških veličin.
(3) Meteorološke storitve iz prvega odstavka tega člena
obsegajo zlasti izvajanje meteorološkega opazovanja.
(4) Meteorološke storitve iz prvega odstavka tega člena
lahko izvaja le izvajalec državne meteorološke službe ali
oseba, vpisana v evidenco iz 23. člena tega zakona.
(5) Vlada podrobneje določi vrste in obseg meteoroloških storitev iz prvega odstavka tega člena in objekte ter
naprave iz drugega odstavka tega člena.
21. člen
(obveznosti upravljavca)
(1) Upravljavec objekta ali naprave iz 20. člena tega
zakona mora podatke meteoroloških opazovanj brezplačno
posredovati izvajalcu državne meteorološke službe.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka se lahko uporablja
samo za izvajanje ukrepov varstva okolja, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ali obveščanja o neugodnih
vremenskih razmerah.
(3) Podatki iz prvega odstavka tega člena se ne štejejo
za informacijo javnega značaja, njihovo posredovanje tretjim
osebam pa je mogoče le ob pisni privolitvi upravljavca objekta ali naprave, ki je podatke posredoval.
(4) Upravljavec objekta ali naprave iz 20. člena tega
zakona mora o neugodnih vremenskih razmerah redno in
pravočasno poročati izvajalcu državne meteorološke službe
in o njih obveščati druge pristojne službe ter uporabnike
objekta ali naprave.
(5) Minister podrobneje predpiše vrste podatkov iz prvega odstavka tega člena, način in pogoje izvajanja meritev,
način njihovega vrednotenja, način in čas hranjenja podatkov
ter njihovega sporočanja izvajalcu državne meteorološke
službe.
(6) V predpisu iz prejšnjega odstavka se določi tudi obseg in način sporočanja in obveščanja iz četrtega odstavka
tega člena.
22. člen
(zagotavljanje kakovosti)
(1) Upravljavec objekta ali naprave iz 20. člena tega
zakona mora načrtovano in sistematično izvajati ukrepe za
izpolnjevanje zahtev, ki se nanašajo na zagotavljanje kakovosti opreme za merjenje meteoroloških veličin in kakovosti
meteoroloških storitev.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka mora za zagotavljanje kakovosti vzpostaviti in izvajati program zagotavljanja
kakovosti.
(3) Minister predpiše vsebino in obliko programa zagotavljanja kakovosti opreme za merjenje meteoroloških veličin
in meteoroloških storitev.
23. člen
(evidenca oseb, ki lahko izvajajo meteorološke storitve)
(1) Oseba, ki namerava izvajati meteorološke storitve
na objektih ali napravah iz 20. člena tega zakona mora izpolnjevati predpisane pogoje in biti vpisana v evidenco oseb, ki
lahko izvajajo meteorološke storitve (v nadaljnjem besedilu:
evidenca).
(2) V evidenco se lahko vpiše oseba, ki ima univerzitetno izobrazbo s področja meteorologije ali drugo univer-
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zitetno izobrazbo in pet let delovnih izkušenj s področja
meteoroloških storitev.
(3) Oseba iz prejšnjega odstavka zaprosi za vpis z vlogo, ki vsebuje podatke o prosilcu in dokazila o izpolnjenosti
pogojev iz prejšnjega odstavka.
(4) Ministrstvo vpiše osebo, ki izpolnjuje predpisane
pogoje, v evidenco in o tem izda prosilcu potrdilo.
(5) Ministrstvo osebo iz prejšnjega odstavka izbriše iz
evidence na njeno zahtevo in o tem izda potrdilo.

(5) Izvajalec državne meteorološke službe hrani dokumentarno gradivo s podatki iz prejšnjih odstavkov skladno
s predpisi o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
ter arhivih.
(6) Minister podrobneje določi vrste podatkov, ki se
štejejo za državno meteorološko informacijo iz drugega odstavka tega člena.
(7) Minister podrobneje določi način sporočanja informacij, ki sestavljajo zbirke podatkov, in način določanja materialnih stroškov posredovanih informacij.

4. PODATKI METEOROLOŠKE DEJAVNOSTI

4.2. Uporaba podatkov

4.1. Zbirke podatkov

28. člen
(objava meteoroloških izdelkov in opozoril)
(1) Meteorološki izdelek o vremenskih in podnebnih
razmerah, objavljen v javnih medijih, mora biti označen s
podatkom o osebi, ki je meteorološki izdelek izdelala, in z
navedbo poglavitnega vira meteoroloških podatkov, na podlagi katerih je bil izdelan.
(2) V javnih medijih se lahko objavljajo le tista meteorološka opozorila, ki jih je posredoval izvajalec državne
meteorološke službe.

24. člen
(javna knjiga)
(1) Ministrstvo kot javno knjigo vodi:
1. register meteoroloških postaj iz 13. in 17. člena tega
zakona in
2. evidenco oseb, ki lahko izvajajo meteorološke storitve iz 23. člena tega zakona.
(2) Podatki iz registra in evidence so javni, skladno z
zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
25. člen
(register meteoroloških postaj)
Register meteoroloških postaj vsebuje podatke o:
1. firmi in sedežu ali imenu in naslovu upravljavca in
lastnika meteorološke postaje,
2. lokaciji meteorološke postaje,
3. tehničnih in prostorskih značilnosti meteorološke postaje, ki se nanašajo na zahteve iz 12. člena tega zakona in
4. vrsti meteoroloških opazovanj, ki se izvajajo na meteorološki postaji.
26. člen
(evidenca)
(1) Zaradi vodenja postopkov po tem zakonu ministrstvo
o osebah, ki lahko izvajajo meteorološke storitve, vodi evidenco, ki vsebuje naslednje osebne podatke:
1. osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
2. datum in kraj rojstva,
3. EMŠO in
4. številko in datum potrdila o vpisu v evidenco.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka mora vsako spremembo podatkov iz prejšnjega odstavka nemudoma sporočiti
ministrstvu.
27. člen
(register in zbirka podatkov državnih meteoroloških
informacij in meteoroloških opazovanj na registriranih
meteoroloških postajah)
(1) Izvajalec državne meteorološke službe vodi zbirko
podatkov državnih meteoroloških informacij in meteoroloških
opazovanj z registriranih meteoroloških postaj.
(2) Zbirko podatkov državnih meteoroloških informacij
in meteoroloških opazovanj z registriranih meteoroloških postaj sestavljajo podatki meteoroloških opazovanj na postajah
državne mreže meteoroloških postaj, državne meteorološke
informacije in meteorološki podatki, pridobljeni na podlagi
mednarodne izmenjave meteoroloških podatkov.
(3) Podatki iz prejšnjih odstavkov so javni, skladno z
zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
(4) V zbirko podatkov iz drugega odstavka tega člena
se vpisujejo tudi podatki, ki so jih dolžne pošiljati osebe iz
prvega odstavka 21. člena tega zakona.

29. člen
(uporaba podatkov iz zbirk podatkov)
Oseba, ki pridobi podatke iz zbirk podatkov o meteorološki dejavnosti, mora navesti vir podatkov, če meteorološki
izdelek ali kak drug izdelek, pripravljen na podlagi pridobljenih podatkov, objavi ali na drug način omogoči javnosti
dostop do izdelka.
30. člen
(plačilo za storitve državne meteorološke službe)
(1) Oseba, ki pridobi podatke iz zbirk podatkov po tem
zakonu, krije samo predpisane stroške posredovanja teh
podatkov, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja, če teh podatkov ne uporablja za izdelavo
meteoroloških izdelkov in jih ne posreduje tretjim osebam.
(2) Oseba, ki pridobi podatke iz zbirk podatkov po tem
zakonu zaradi izdelave meteoroloških izdelkov ali zaradi
posredovanja tretjim osebam, mora kriti predpisane stroške
pridobivanja teh podatkov.
(3) Oseba, ki želi pridobiti meteorološki izdelek, ki ni
državna meteorološka informacija po tem zakonu, mora za
ta izdelek kriti predpisane stroške, ki se nanašajo na njegovo
pripravo in izdelavo.
(4) Vlada določi cene za storitev pridobivanja, izdelave
in posredovanja podatkov iz zbirk podatkov po tem zakonu,
za pripravo in izdelavo meteoroloških izdelkov, ki niso državna meteorološka informacija, in drugih meteoroloških storitev
državne meteorološke službe, pri čemer upošteva materialne
stroške in obseg dela pri pridobivanju, izdelavi in posredovanju podatkov ter drugih meteoroloških storitev.
(5) Izvajalec državne meteorološke službe mora sredstva, zbrana na podlagi določb drugega in tretjega odstavka
tega člena, uporabiti za izboljšanje kakovosti storitev pridobivanja, izdelave in posredovanja podatkov iz zbirk podatkov
po tem zakonu.
5. POSEBNI POGOJI ZA NAČRTOVANJE IN GRADNJO
OBJEKTOV
31. člen
(prostorsko načrtovanje)
(1) Zaradi upoštevanja načel celovitosti in preventive
iz 4. člena tega zakona mora pripravljavka ali pripravljavec
prostorskega akta po predpisih o urejanju prostora (v nadalj-
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njem besedilu: pripravljavec) pri pripravi prostorskega akta,
s katerim se načrtuje objekt ali naprava iz 20. člena tega
zakona, upoštevati smernice, ki se nanašajo na vremenske
in podnebne razmere.
(2) Pripravljavec pridobi smernice iz prejšnjega odstavka od izvajalca državne meteorološke službe.
32. člen
(gradnja objektov)
(1) Investitorica ali investitor (v nadaljnjem besedilu:
investitor) objekta ali naprave iz 20. člena tega zakona mora
pri njenem projektiranju pridobiti projektne pogoje, ki se nanašajo na upoštevanje vremena in podnebja ter postavitev
meteorološke postaje, skladno z zakonom, ki ureja graditev
objektov.
(2) Projektne pogoje izda izvajalec državne meteorološke službe.
(3) Upoštevanje projektnih pogojev se ugotavlja v postopku za izdajo uporabnega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov, v katerega mora biti vključen tudi izvajalec
državne meteorološke službe.
6. STROKOVNI SVET ZA METEOROLOŠKO DEJAVNOST
33. člen
(strokovni svet)
(1) Za strokovno pomoč ministrstvu pri urejanju zadev
v zvezi z meteorološko dejavnostjo se ustanovi Strokovni
svet za vprašanja meteorološke dejavnosti (v nadaljnjem
besedilu: Strokovni svet).
(2) Strokovni svet sestavlja deset članic ali članov (v
nadaljnjem besedilu: član), ki so strokovnjakinje ali strokovnjaki za področja:
1. vpliva vremena in podnebja na zdravje ljudi, ki ju
predlaga ministrstvo, pristojno za zdravje,
2. vpliva vremena na pomorski, cestni in železniški promet, ki ju predlaga ministrstvo, pristojno za promet,
3. letalske meteorologije, ki ju predlaga ministrstvo iz
prejšnje točke,
4. uporabe meteoroloških podatkov in analiz v slovenski
vojski, ki ju predlaga ministrstvo, pristojno za obrambo,
5. varstva ljudi in njihovega premoženja pred posledicami neugodnih vremenskih razmer, ki ju predlaga ministrstvo,
pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
6. vpliva vremena in podnebja na kmetijstvo in gozdarstvo, ki ju predlaga ministrstvo, pristojno za kmetijstvo,
7. energetike, ki ju predlaga ministrstvo, pristojno za
energijo,
8. državnih meteoroloških informacij, ki ju predlaga ministrstvo,
9. proučevanja vremena, podnebja in njunih sprememb,
ki ju predlaga ministrstvo, in
10. razvoja in raziskav na področju meteorologije, ki ju
predlaga ministrstvo, pristojno za znanost.
(3) Vsak član Strokovnega sveta ima tudi svojo namestnico ali namestnika, ki so strokovnjaki za področja iz
prejšnjega odstavka.
(4) Minister imenuje člane Strokovnega sveta za obdobje šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
34. člen
(naloge Strokovnega sveta)
(1) Naloge Strokovnega sveta so zlasti:
1. dajanje mnenj in predlogov pri pripravi predpisov po
tem zakonu,
2. dajanje mnenj o dolgoročnem in operativnem programu meteorološke dejavnosti,
3. dajanje mnenj o poročilu o meteorološki dejavnosti,
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4. dajanje mnenj in predlogov o drugih zadevah v zvezi
s področji, ki jih pokrivajo, za katere jih zaprosijo organi, pristojni za izvajanje nalog državne meteorološke službe.
(2) Strokovni svet o svojem delu enkrat letno pripravi
poročilo in ga posreduje ministrstvu do 31. julija tekočega
leta za preteklo leto.
(3) Minister poročilo iz prejšnjega odstavka objavi tako,
da je dostopno javnosti.
(4) Administrativno in tehnično podporo za delovanje
Strokovnega sveta zagotavlja ministrstvo.
(5) Naloge, način delovanja Strokovnega sveta, pogostost sestajanja in druge zadeve, pomembne za delovanje
strokovnega sveta, se določijo s poslovnikom.
(6) Poslovnik pripravi Strokovni svet, uporabljati pa se
začne, ko zanj pridobi soglasje ministra.
7. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
35. člen
(inšpekcijsko nadzorstvo)
(1) Izvajanje določb tega zakona in na njegovi podlagi
izdanih predpisov nadzira inšpekcija, pristojna za okolje.
(2) Naloge inšpekcijskega nadzora po tem zakonu opravljajo inšpektorji skladno s tem zakonom in zakonom, ki ureja
inšpekcijski nadzor.
(3) Če inšpektor pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi,
da so kršene določbe tega zakona ali na njegovi podlagi
izdanih predpisov, ima pravico in dolžnost, da odredi ukrepe
za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam
določi.
(4) Inšpektor lahko poleg ukrepov iz prejšnjega odstavka:
1. prepove opravljanje nalog državne meteorološke
službe, če ugotovi, da jih opravlja oseba zunaj državne meteorološke službe;
2. odredi začasno prenehanje uporabe registrirane
meteorološke postaje, če ugotovi, da postaja ne izpolnjuje
predpisanih zahtev;
3. odredi začasno prenehanje uporabe registrirane meteorološke postaje, če ugotovi, da upravljavec objekta ali
naprave iz 20. člena tega zakona na zagotavlja ukrepov za
zagotavljanje kakovosti opreme za merjenje meteoroloških
veličin in storitev meteoroloških opazovanj;
4. odredi začasno prenehanje izvajanja meteoroloških
storitev osebi, ki ni vpisana v evidenco oseb, ki lahko izvajajo
meteorološka opazovanja;
5. odredi izvajanje predpisanih meteoroloških storitev
na objektih iz 20. člena tega zakona, če ugotovi, da se ne
izvajajo.
(5) Inšpektor predlaga ministrstvu izbris meteorološke
postaje iz registra meteoroloških postaj, če njen upravljavec
ne izvede ukrepa iz 2. točke prejšnjega odstavka.
(6) Poleg inšpekcije iz prvega odstavka tega člena
opravlja nadzor nad izvajanjem določb 28. in 29. člena tega
zakona v sladu s svojimi pristojnostmi tudi inšpekcija, pristojna za javne medije.
8. KAZENSKE DOLOČBE
36. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 100.000 do 30.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba če:
1. nepooblaščeno opravlja naloge državne meteorološke službe (tretji odstavek prvega člena in drugi odstavek
10. člena);
2. izvaja meteorološka opazovanja na objektu in napravi iz 20. člena tega zakona na meteorološki postaji, ki
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ni vpisana v register meteoroloških postaj (prvi odstavek
13. člena);
3. je izvedla spremembo na meteorološki postaji, pa
tega ni prijavila ministrstvu (prvi odstavek 14. člena);
4. ne zagotavlja izvajanja predpisani meteoroloških storitev (prvi odstavek 20. člena);
5. izvaja meteorološke storitve na objektu in napravi iz
20. člena tega zakona nepooblaščena oseba (četrti odstavek
20. člena);
6. državni meteorološki službi brezplačno ne posreduje
podatkov meteoroloških opazovanj (prvi odstavek 21. člena);
7. državni meteorološki službi ne poroča o neugodnih
vremenskih razmerah, ali o njih ne obvesti pristojne službe
ali uporabnike (četrti odstavek 21. člena);
8. ne zagotavlja ukrepov za zagotavljanje kakovosti
opreme za merjenje meteoroloških veličin in storitev meteoroloških opazovanj na objektih ali napravah iz 20. člena tega
zakona (prvi odstavek 22. člena);
9. je v javnih medijih objavila meteorološki izdelek, ki ni
bil označen na predpisan način (prvi odstavek 28. člena);
10. je kot meteorološko opozorilo objavila meteorološko
informacijo, ki jo ni izdelala državna meteorološka služba
(drugi odstavek 28. člena);
11. je pridobila podatke iz zbirk meteoroloških podatkov
in jih je objavila ali na drug način javnosti omogočila dostop
do njih, pa ni navedla vira podatkov (29. člen).
(2) Z globo od 100.000 do 15.000.000 tolarjev se za
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik
posameznik.
(3) Z globo od 100.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 30.000 do 900.000 se za prekršek kaznuje posameznik, če izvaja meteorološko opazovanje pa ni
vpisana v evidenco oseb, ki lahko opravljajo meteorološko
opazovanje (prvi odstavek 23. člena).
9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
(uskladitev z zakonom)
(1) Upravljavec obstoječega objekta ali naprave iz
20. člena tega zakona mora svoje delovanje uskladiti z določbami tega zakona v treh letih od uveljavitve predpisa iz
petega odstavka 20. člena tega zakona.
(2) Za obstoječi objekt ali napravo iz prejšnjega odstavka se šteje objekt ali naprava, ki obratuje na dan uveljavitve
predpisa iz petega odstavka 20. člena tega zakona ali je bilo
do dne njegove uveljavitve zanjo pridobljeno pravnomočno
gradbeno dovoljenje po predpisih o graditvi objektov.
(3) Določbe 31. člena tega zakona se ne uporabljajo za
prostorske akte, katerih priprava in sprejem sta se začeli pred
uveljavitvijo tega zakona.
(4) Določbe 32. člena tega zakona se ne uporabljajo
za objekte in naprave, za katere je njihov investitor vložil
zahtevo za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o
graditvi objektov pred uveljavitvijo tega zakona.
38. člen
(imenovanje članov strokovnega sveta)
(1) Minister imenuje člane Strokovnega sveta iz
33. člena tega zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega
zakona.
(2) Ne glede na določbo četrtega odstavka 33. člena
tega zakona traja prvi mandat štirim članom strokovnega
sveta, ki jih določi minister, tri leta.
39. člen
(predpisi vlade)
(1) Vlada izda izvršilne predpise iz 20. in 30. člena tega
zakona v enem letu od dneva uveljavitve tega zakona.
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(2) Vlada sprejme prvi dolgoročni program meteorološke dejavnosti iz 5. člena tega zakona najkasneje v dveh letih
od uveljavitve tega zakona.
(3) Vlada sprejme prvo poročilo o meteorološki dejavnosti iz 8. člena tega zakona do 31. oktobra 2008.
40. člen
(predpisi ministra)
Minister izda izvršilne predpise iz 12., 13., 16., 18., 21.,
22. in 27. člena tega zakona v treh letih od dneva uveljavitve
tega zakona.
41. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati
določbe 167. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 41/04 in 20/06).
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati določbe drugega odstavka 118. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01) v delu, ki se nanaša na
predpisovanje pogojev, ki jih morajo izpolnjevati letalske meteorološke postaje, naprave in sistemi.
(3) Določbe Pravilnika o delu in instrumentalni opremi
meteoroloških postaj in drugih služb za meteorološko pomoč
v letalstvu na letališčih, ki so odprta za javni zračni promet
(Uradni list SFRJ, št. 45/67) se uporabljajo le do uveljavitve
predpisa iz tretjega odstavka 12. člena tega zakona, kolikor
niso v nasprotju z določbami tega zakona.
42. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 811-03/04-1/2
Ljubljana, dne 26. aprila 2006
EPA 663-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

2090.

Zakon o Poslovnem registru Slovenije
(ZPRS-1)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o Poslovnem registru
Slovenije (ZPRS-1)
Razglašam Zakon o Poslovnem registru Slovenije
(ZPRS-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji 26. aprila 2006.
Št. 001-22-68/06
Ljubljana, dne 4. maja 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O POSLOVNEM REGISTRU SLOVENIJE
(ZPRS-1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uvodna določba)
Ta zakon ureja vodenje in vzdrževanje Poslovnega registra Slovenije (v nadaljnjem besedilu: poslovni register),
opredeljuje enote poslovnega registra, določanje njihove
identifikacije in njeno obvezno uporabo, vsebino poslovnega
registra in pridobivanje podatkov za vodenje poslovnega
registra ter določa postopek vpisa enot poslovnega registra
v poslovni register, podatke, ki jih ob vpisu dodeli ali določi
upravljavec registra, uporabo podatkov iz poslovnega registra in hrambo dokumentacije.

men:

2. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji po-

– »poslovni register« je osrednja baza podatkov o vseh
poslovnih subjektih s sedežem na območju Republike Slovenije, ki opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost, o
njihovih delih in o podružnicah tujih podjetij, kot jih določa
zakon, ki ureja gospodarske družbe (v nadaljnjem besedilu:
podružnice tujih podjetij);
– »registrski organ« je organ ali organizacija, ki je s
predpisom pooblaščena za vodenje uradne evidence ali primarnega registra;
– »primarni register ali uradna evidenca« je register ali
evidenca, v katero registrski organ vpiše podatke o poslovnih
subjektih, ki z vpisom pridobijo pravno sposobnost;
– »enote poslovnega registra« so poslovni subjekti, deli
teh poslovnih subjektov in podružnice tujih podjetij;
– »poslovni subjekti« so pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice posameznice (v nadaljnjem besedilu: podjetnik) in druge fizične
osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom
ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti;
– »deli poslovnih subjektov« so podružnice, poslovne
enote, predstavništva, zadružne enote, režijski obrati in drugi deli poslovnih subjektov, ki se registrirajo pri registrskem
organu in tisti deli poslovnih subjektov, ki se ne registrirajo
pri registrskem organu, pa jim je mogoče opredeliti naslov,
opravljajo pa na istem ali drugem naslovu različno ali isto
dejavnost kot poslovni subjekt;
– »matična številka« je enolična identifikacija vsake
enote poslovnega registra, ki jo ob vpisu v poslovni register
dodeli upravljavec registra in se ne spreminja;
– »javni podatki« poslovnega registra so vsi podatki o
enotah poslovnega registra, razen podatkov, ki so s posebnim zakonom določeni kot osebni podatki. Davčna številka in
naslov prebivališča fizične osebe, ki sta hkrati davčna številka in sedež poslovnega subjekta, z vpisom tega poslovnega
subjekta v poslovni register postaneta javna podatka;
– »uporabnik javnih podatkov« poslovnega registra je
vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja podatke poslovnega registra za statistične ali druge namene.
3. člen
(upravljavec registra)
(1) Poslovni register vodi, vzdržuje in upravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
(v nadaljnjem besedilu: upravljavec registra).
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(2) Upravljavec registra posreduje javne podatke iz poslovnega registra in jih objavlja na svojem spletnem portalu.
(3) Upravljavec registra vodi poslovni register tako, da
se poleg zadnjega stanja podatkov o vseh enotah poslovnega registra ohranjajo tudi vsi pretekli vpisi, spremembe podatkov in izbrisi enot poslovnega registra po času nastanka
in vrstah dogodkov.
4. člen
(določitev šifre glavne dejavnosti)
Upravljavec registra na podlagi podatkov, prejetih od
enote poslovnega registra, enoti poslovnega registra določi
šifro glavne dejavnosti v skladu s standardno klasifikacijo
dejavnosti.
5. člen
(določitev šifre institucionalnega sektorja)
Upravljavec registra na podlagi podatkov, prejetih od
enote poslovnega registra, enoti poslovnega registra določi
šifro institucionalnega sektorja v skladu s standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev.
II. IDENTIFIKACIJA ENOT POSLOVNEGA REGISTRA
6. člen
(matična številka)
(1) Upravljavec registra enotam poslovnega registra ob
njihovem vpisu v primarni register ali uradno evidenco dodeli
matično številko.
(2) Matična številka enolično opredeli vsako enoto poslovnega registra in služi kot enolična identifikacija enote
poslovnega registra.
(3) Po izbrisu enote poslovnega registra iz poslovnega registra se njena matična številka ne sme ponovno
uporabiti.
7. člen
(obvezna uporaba matične številke)
(1) Matično številko obvezno uporabljajo vse enote poslovnega registra in vsi registrski organi pri posredovanju podatkov ter medsebojni izmenjavi in povezovanju podatkov.
(2) Registrski organ ne sme izdati sklepa ali odločbe o
vpisu v primarni register ali uradno evidenco brez matične
številke, ki jo določi upravljavec registra.
III. VSEBINA POSLOVNEGA REGISTRA
8. člen
(podatki o enotah poslovnega registra)
(1) Za vodenje in vzdrževanje poslovnega registra ter
za zagotavljanje varnosti pravnega prometa obdeluje upravljavec registra naslednje podatke o posamezni enoti poslovnega registra:
– datum vpisa v poslovni register,
– matično številko,
– davčno številko in oznako o zavezanosti za DDV,
– firmo ali ime,
– skrajšano firmo, če ta obstaja,
– sedež (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki,
naselje, občina, poštna številka, ime pošte, upravna enota
in podatki o geokodi),
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– datum akta o ustanovitvi,
– o vpisu pri registrskem organu (organ, datum, številka
akta o vpisu in zaporedna številka vpisa),
– registrirane oziroma z aktom o ustanovitvi določene
dejavnosti po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti,
– glavno dejavnost po uredbi, ki določa standardno
klasifikacijo dejavnosti,
– o institucionalnem sektorju po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev,
– pravnoorganizacijsko obliko,
– vrsto društva,
– poseben status,
– šifro proračunskega uporabnika,
– o velikosti po merilih zakona, ki ureja gospodarske
družbe,
– o velikosti po standardih Evropske unije,
– o ustanoviteljih (osebno ime oziroma firma, sedež
in naslov oziroma naslov stalnega ali začasnega prebivališča, enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu:
EMŠO) ali matična številka, davčna številka),
– poreklo ustanovitvenega kapitala,
– države ustanovitvenega kapitala,
– vrsto lastnine po pretežnem deležu,
– lastniški delež Republike Slovenije,
– o lastniških deležih v gospodarskih družbah,
– o zastopnikih (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčna številka, EMŠO in vrsta zastopnika),
– o poslovanju (posluje: da, ne),
– o številkah računov,
– o oznaki k zavezanosti po zakonu, ki ureja dostop do
informacij javnega značaja,
– o začetku postopka v skladu z zakonom, ki ureja prisilno poravnavo, stečaj in likvidacijo,
– telefon, telefaks, elektronski naslov in naslov spletne
strani,
– o spremembah (vrsto in datum),
– o izbrisu (vrsta, datum, pravni naslednik).
(2) Pristojne institucije upravljavcu registra iz svojih
uradnih registrov in evidenc zagotavljajo podatke o:
– davčnih številkah in oznakah o zavezanosti za DDV, ki
jih upravljavcu registra posreduje Davčna uprava Republike
Slovenije,
– EMŠO, ki jih upravljavcu registra posreduje organ, ki
vodi Centralni register prebivalstva,
– lastniških deležih gospodarskih družb, ki jih upravljavcu registra posreduje Vrhovno sodišče Republike Slovenije,
ki vodi sodni register, ali lastniških deležih delniških družb, ki
jih upravljavcu registra posreduje Centralna klirinško-depotna
družba,
– poslovanju (posluje: da, ne), ki jih upravljavcu registra posreduje Banka Slovenije ali jih zagotavlja upravljavec
registra sam,
– številkah računov, ki jih upravljavcu registra posreduje
Banka Slovenije,
– velikosti po merilih zakona, ki ureja gospodarske družbe, ki jih zagotavlja upravljavec registra sam,
– naslovu, enotah in geokodi, ki jih upravljavcu registra
posreduje Geodetska uprava Republike Slovenije,
– šifrah proračunskih uporabnikov, ki jih upravljavcu
registra posreduje Uprava Republike Slovenije za javna plačila,
– zavezanosti po zakonu, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja, ki jih upravljavcu registra zagotavlja Ministrstvo za javno upravo,
– začetku postopka v skladu z zakonom, ki ureja prisilno poravnavo, stečaj in likvidacijo, ki jih upravljavcu registra
zagotavlja sodišče.
(3) Upravljavec registra v posebnem navodilu določi
vrsto in obseg podatkov iz prejšnjih odstavkov za posame-
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zno pravnoorganizacijsko obliko enote poslovnega registra.
Navodilo izda upravljavec registra v soglasju z ministrom,
pristojnim za gospodarstvo.
9. člen
(evidenca digitalnih potrdil)
(1) Upravljavec registra vzpostavi, vodi in vzdržuje tudi
evidenco digitalnih potrdil zakonitih zastopnikov enot poslovnega registra, ki vsebuje naslednje podatke:
– identifikator enote poslovnega registra (matična številka, davčna številka);
– identifikator digitalnega potrdila (oznaka izdajatelja,
serijska številka digitalnega potrdila);
– identifikator zakonitega zastopnika (davčna številka).
(2) Vlada Republike Slovenije z uredbo podrobneje
določi način vodenja in ažuriranja ter tehnične zahteve za
vzpostavitev evidence digitalnih potrdil.
IV. PRIDOBIVANJE PODATKOV ZA VODENJE
POSLOVNEGA REGISTRA
10. člen
(prijava za vpis podatkov v poslovni register)
(1) Poslovni subjekti, za katere je upravljavec registra
tudi registrski organ, predložijo zahtevane podatke iz prvega odstavka 8. člena na prijavi za vpis v poslovni register
(v nadaljnjem besedilu: prijava).
(2) Poslovni subjekti, ki se ustanovijo na podlagi zakona ali drugega predpisa in se ne registrirajo pri registrskem
organu, morajo posredovati prijavo upravljavcu registra najpozneje v 15 dneh od ustanovitve skupaj z drugimi listinami,
opredeljenimi v posameznem predpisu.
(3) Za vse ostale poslovne subjekte mora registrski
organ ob prejemu predpisanih listin za vpis v primarni register ali uradno evidenco pozvati upravljavca registra, da poslovnemu subjektu dodeli matično številko. Registrski organ
mora na prijavo vpisati matično številko. Poslovni subjekt
mora upravljavcu registra posredovati prijavo in akt o vpisu
v primarni register ali uradno evidenco najpozneje v 15 dneh
od registracije.
(4) Poslovni subjekti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena morajo za dele poslovnega subjekta posredovati
prijavo upravljavcu registra najpozneje v 15 dneh od registracije ali ustanovitve delov poslovnega subjekta.
(5) Poslovni subjekti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena morajo vsako spremembo podatkov iz prvega
odstavka 8. člena tega zakona posredovati upravljavcu registra najpozneje v 15 dneh po nastanku spremembe. V
enakem roku morajo posredovati tudi podatke o prenehanju
poslovnega subjekta.
(6) Prijava se vloži v elektronski ali papirni obliki.
11. člen
(pretok podatkov)
(1) Podatke iz prvega odstavka 8. člena tega zakona, ki
se vodijo pri registrskih organih, morajo upravljavcu registra
posredovati vsi registrski organi v Republiki Sloveniji, pri
katerih se enote poslovnega registra registrirajo v skladu s
predpisi. Registrski organi posredujejo upravljavcu registra te
podatke brezplačno, z neposredno računalniško povezavo,
najpozneje v 15 dneh po vpisu enote poslovnega registra
ali po vpisu sprememb podatkov v primarni register ali po
izbrisu enote poslovnega registra iz primarnega registra. Če
registrski organi podatkov o enotah poslovnega registra ne
vodijo na elektronski način, jih upravljavcu registra posredujejo na papirju.
(2) Podatke in spremembe podatkov, ki se ne vodijo pri
registrskih organih in so predmet vpisa v poslovni register,
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upravljavcu registra sporočijo same enote poslovnega registra najkasneje v 15 dneh po ustanovitvi ali po nastanku
spremembe.
(3) Spremembe osebnih podatkov o fizičnih osebah, ki
se vodijo v poslovnem registru, upravljavec registra pridobiva
tudi iz Centralnega registra prebivalstva.
V. POSTOPEK VPISA ENOT POSLOVNEGA REGISTRA,
KI Z VPISOM V POSLOVNI REGISTER PRIDOBIJO
PRAVNO SPOSOBNOST
12. člen
(način vpisa enote poslovnega registra)
(1) Vpis enote poslovnega registra lahko izvede vsak
posameznik z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila
za preverjanje identitete in elektronsko podpisovanje dokumentov neposredno prek sistema e-VEM ali na točkah Vse
na enem mestu (v nadaljnjem besedilu: točke VEM), kjer so
zagotovljene:
– informacije v zvezi z vpisom, spremembo ali izbrisom
enote poslovnega registra iz poslovnega registra;
– obrazci za vpis, spremembo ali izbris enote poslovnega registra iz poslovnega registra, in
– pomoč pri izpolnjevanju obrazcev.
(2) Točke VEM za posamezne vrste enot poslovnega
registra se določijo s predpisi, ki podrobneje urejajo način
registracije enot poslovnega registra.
(3) Enota poslovnega registra lahko posreduje prijavo
točki VEM po svojem pooblaščencu, kar pooblaščenec izkaže s predložitvijo pisnega pooblastila, na katerem je overjen
podpis pooblastitelja.
(4) Enota poslovnega registra lahko spremeni podatke
v predhodno vloženi prijavi ali vloži novo prijavo pred vpisom
podatkov iz predhodno poslane prijave v poslovni register,
vendar najkasneje do dneva pred predlaganim datumom
vpisa, navedenim na predhodno vloženi prijavi.
13. člen
(posredovanje obrazcev)
Točke VEM podatke s prijave v elektronski obliki skupaj
s priloženimi skeniranimi dokumenti posredujejo preko sistema e-VEM upravljavcu registra, kjer se opravi postopek vpisa
v poslovni register.
14. člen
(postopek vpisa)
(1) Upravljavec registra izvede postopek vpisa enote
poslovnega registra iz prvega odstavka 10. člena tega zakona v poslovni register na podlagi popolne prijave, enoti poslovnega registra določi matično številko, šifro glavne dejavnosti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti, jo razvrsti
v institucionalni sektor v skladu s standardno klasifikacijo
institucionalnih sektorjev ter jo vpiše v poslovni register.
(2) V primeru nepopolne prijave upravljavec registra
pozove enoto poslovnega registra, da v roku osmih dni dopolni prijavo. Če enota poslovnega registra prijave ne dopolni
v določenem roku, upravljavec registra prijavo s sklepom
zavrže. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba, ki se vloži pri
upravljavcu registra v roku osmih dni od vročitve sklepa. O
pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
(3) Z vpisom v poslovni register enota poslovnega registra pridobi pravno sposobnost.
(4) Če enota poslovnega registra ne izpolnjuje pogojev
za vpis v poslovni register, upravljavec registra izda sklep o
zavrnitvi vpisa. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba, ki se vloži pri upravljavcu registra v roku osmih dni od vročitve sklepa.
O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
(5) Upravljavec registra o vpisu v poslovni register izda
sklep in ga posreduje enoti poslovnega registra. Zoper ta
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sklep je dovoljena pritožba, ki se vloži pri upravljavcu registra v roku osmih dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloča
ministrstvo, pristojno za gospodarstvo. Pritožba ne zadrži
izvršitve sklepa.
15. člen
(vpis sprememb podatkov)
(1) Enota poslovnega registra mora vsako spremembo
podatkov iz prvega odstavka 8. člena tega zakona prijaviti
upravljavcu registra v 15 dneh po nastanku spremembe.
(2) V primeru nepopolne prijave upravljavec registra
pozove enoto poslovnega registra, da v roku osmih dni dopolni prijavo. Če enota poslovnega registra prijave ne dopolni
v določenem roku, upravljavec registra prijavo s sklepom
zavrže. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba, ki se vloži pri
upravljavcu registra v roku osmih dni od vročitve sklepa. O
pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
(3) Če enota poslovnega registra ne izpolnjuje pogojev
za vpis spremembe v poslovni register, upravljavec registra
izda sklep o zavrnitvi vpisa. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba, ki se vloži pri upravljavcu registra v roku osmih dni od
vročitve sklepa. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za
gospodarstvo.
(4) Upravljavec registra podatke, ki jih sam določa,
spremeni po uradni dolžnosti. Druge podatke v poslovnem
registru upravljavec registra spremeni v primerih, ki jih določajo drugi predpisi.
(5) Upravljavec registra o vpisu spremembe podatkov
v poslovni register izda sklep. Zoper ta sklep je dovoljena
pritožba, ki se vloži pri upravljavcu registra v roku osmih dni
od vročitve sklepa. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za
gospodarstvo. Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa.
16. člen
(izbris enote poslovnega registra)
(1) Upravljavec registra izvede postopek izbrisa enote
poslovnega registra na podlagi prijave ali po uradni dolžnosti.
(2) Enota poslovnega registra mora vložiti prijavo najkasneje 15 dni pred želenim datumom izbrisa.
(3) Upravljavec registra opravi izbris po uradni dolžnosti
v primerih, ki jih določajo drugi predpisi.
(4) Upravljavec registra o izbrisu enote poslovnega
registra izda sklep. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba, ki
se vloži pri upravljavcu registra v roku osmih dni od vročitve
sklepa. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za gospodarstvo. Pritožba zoper ta sklep ne zadrži izvršitve sklepa.
17. člen
(uporaba zakona o splošnem upravnem postopku)
Če v tem zakonu ni določeno drugače, se v postopkih vpisa iz tega poglavja uporablja zakon, ki ureja splošni
upravni postopek.
VI. POSTOPEK VPISA OSTALIH ENOT POSLOVNEGA
REGISTRA
18. člen
(vpis enote poslovnega registra)
(1) Upravljavec registra izvede postopek vpisa enote
poslovnega registra v poslovni register na podlagi popolne
prijave in akta o vpisu v primarni register oziroma uradno
evidenco. Enoti poslovnega registra določi matično številko,
šifro glavne dejavnosti v skladu s standardno klasifikacijo
dejavnosti, jo razvrsti v institucionalni sektor v skladu s standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev ter jo vpiše v
poslovni register.
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(2) Upravljavec registra izda obvestilo o vpisu v poslovni
register in ga posreduje enoti poslovnega registra.
(3) V primeru nepopolne prijave upravljavec registra
pozove enoto poslovnega registra, da najkasneje v osmih
dneh dopolni prijavo. Upravljavec registra po prejemu popolne prijave o vpisu enote poslovnega registra izda obvestilo o
vpisu v register in ga posreduje enoti poslovnega registra.
19. člen
(vpis sprememb podatkov)
(1) Enota poslovnega registra mora vsako spremembo
podatkov iz prvega odstavka 8. člena tega zakona prijaviti
upravljavcu registra v 15 dneh po nastanku spremembe.
(2) V primeru nepopolne prijave upravljavec registra
pozove enoto poslovnega registra, da v roku osmih dni dopolni prijavo.
(3) Upravljavec registra lahko podatke, ki jih sam določa
ali jih pridobi od registrskega organa, spremeni po uradni
dolžnosti.
(4) Upravljavec registra izda obvestilo o spremembi
podatkov in ga posreduje enoti poslovnega registra.
20. člen
(izbris enote poslovnega registra)
(1) Upravljavec registra izvede postopek izbrisa enote
poslovnega registra na podlagi prijave in listin o izbrisu iz primarnega registra oziroma uradne evidence, ki jo vloži enota
poslovnega registra.
(2) Upravljavec registra lahko opravi izbris po uradni
dolžnosti na podlagi podatkov registrskega organa.
(3) Upravljavec registra o izbrisu enote poslovnega
registra izda obvestilo in ga posreduje enoti poslovnega
registra.
VII. UPORABA PODATKOV POSLOVNEGA REGISTRA
21. člen
(uporaba podatkov)
(1) Državni organi in upravljavci javnih zbirk podatkov,
ki se povezujejo s poslovnim registrom za namene vodenja
svojih zbirk podatkov, prevzemajo podatke iz 8. člena tega
zakona o enotah poslovnega registra. Obseg, vrsta in namen
uporabe teh podatkov morajo biti določeni z zakonom.
(2) Statistični urad Republike Slovenije ter pooblaščeni
izvajalci programa statističnih raziskovanj, določeni v vsakoletnem programu statističnih raziskovanj, so za te namene
upravičeni do brezplačnega dostopa in uporabe podatkov
poslovnega registra.
22. člen
(vpogled in izpis podatkov poslovnega registra)
(1) Upravljavec registra zagotavlja vpogled v javne podatke posamezne enote poslovnega registra neposredno ali
z dostopom prek svojega spletnega portala. Vpogled v javne
podatke je brezplačen.
(2) Upravljavec registra zagotavlja uradni izpis javnih
podatkov za tiste enote poslovnega registra, ki pridobijo
pravno sposobnost z vpisom v ta register, na podlagi vloge
uporabnika.
(3) Upravljavec registra zagotavlja izbor javnih podatkov iz poslovnega registra v papirni ali elektronski obliki na
podlagi vloge uporabnika. Stroške priprave in posredovanja
podatkov krije uporabnik, ki podatke zahteva v pridobitne namene, razen registrskih organov iz prvega odstavka 11. člena
tega zakona.
(4) Upravljavec registra v soglasju z Vlado Republike
Slovenije s tarifo določi nadomestila za stroške priprave in
posredovanja podatkov poslovnega registra v skladu z zakonom, ki ureja ponovno uporabo informacij javnega značaja.
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VIII. HRAMBA DOKUMENTACIJE
23. člen
(hramba dokumentacije)
(1) Dokumentacija poslovnega registra vsebuje prijave,
sklepe, obvestila in druge listine, ki so pomembne za vodenje
in vzdrževanje poslovnega registra.
(2) Dokumentacijo o enotah poslovnega registra iz
V. poglavja tega zakona upravljavec registra hrani trajno v
elektronski obliki. Izvirna papirna dokumentacija za vpis v
poslovni register se hrani dve leti na točki VEM, ki je dokumentacijo sprejela.
(3) Dokumentacijo o ostalih enotah poslovnega registra
hrani upravljavec registra trajno v elektronski obliki. Prejeto
dokumentacijo v papirni obliki hrani dve leti.
IX. NADZOR NAD IZVRŠEVANJEM ZAKONA
24. člen
(nadzor nad izvrševanjem)
Nadzor nad izvrševanjem tega zakona in predpisov
sprejetih na njegovi podlagi izvaja ministrstvo, pristojno za
gospodarstvo.
X. KAZENSKE DOLOČBE
25. člen
(kršitev obveze posredovanja podatkov enot poslovnega
registra)
(1) Z globo od 500.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali tuje podjetje, ki je ustanovilo
podružnico:
– ki se ustanovi na podlagi zakona ali drugega predpisa
in se ne registrira pri registrskem organu, če upravljavcu
registra najpozneje v 15 dneh od ustanovitve ali nastanka
spremembe ne posreduje izpolnjene prijave (drugi odstavek
10. člena);
– ki ustanovi del poslovnega subjekta, če upravljavcu
registra najpozneje v 15 dneh od ustanovitve ali nastanka
spremembe ne posreduje izpolnjene prijave (četrti odstavek
10. člena);
– ki se registrira pri registrskem organu, če upravljavcu
registra najpozneje v 15 dneh od ustanovitve ali nastanka
spremembe ne posreduje izpolnjene prijave (peti odstavek
10. člena).
(2) Z globo od 50.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje
fizična oseba, ki opravlja registrirano dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo od 50.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba tujega
podjetja, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
(1) Vlada Republike Slovenije najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega zakona predpiše:
– način določitve šifre glavne dejavnosti (3. člen),
– način določitve šifre institucionalnega sektorja
(4. člen),
– način določitve matične številke (4. člen),
– vsebino prijave (10. člen),
– postopke vpisa podatkov v poslovni register
(12.–20. člen),
– način in pogoje uporabe in posredovanja podatkov iz
poslovnega registra (21. in 22. člen),
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– hrambo
dokumentacije
poslovnega
registra
(23. člen).
(2) Upravljavec registra v soglasju z ministrom, pristojnim za gospodarstvo, najkasneje v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona predpiše navodila iz tretjega odstavka
8. člena tega zakona.
(3) Vlada Republike Slovenije izda uredbo iz drugega
odstavka 9. člena najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi
tega zakona.
(4) 9. člen tega zakona se začne uporabljati najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi uredbe iz prejšnjega
odstavka.
27. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati
Zakon o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS,
št. 13/95).
(2) Do uveljavitve predpisov iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena se uporabljajo tiste določbe Uredbe o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije
(Uradni list RS, 70/95) in Metodološkega navodila za vodenje
Poslovnega registra Slovenije (Uradni list RS, št. 117/02), ki
niso v nasprotju s tem zakonom.
28. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 052-03/94-1/6
Ljubljana, dne 26. aprila 2006
EPA 531-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

2091.

Zakon o varstvu pravice do sojenja brez
nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o varstvu pravice do sojenja
brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO)
Razglašam Zakon o varstvu pravice do sojenja brez
nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 26. aprila 2006.
Št. 001-22-70/06
Ljubljana, dne 4. maja 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O VARSTVU PRAVICE DO SOJENJA BREZ
NEPOTREBNEGA ODLAŠANJA (ZVPSBNO)
1. poglavje
Splošne določbe
Namen in vsebina zakona
1. člen
(1) Namen tega zakona je varstvo pravice do sojenja
brez nepotrebnega odlašanja.
(2) Ta zakon ureja opravljanje zadev sodne uprave iz
pristojnosti sodišč in zadev pravosodne uprave iz pristojnosti
ministrstva, pristojnega za pravosodje, za varstvo pravice
do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, sodno varstvo te
pravice in pravično zadoščenje v primerih njene kršitve.
Pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja
2. člen
Stranka v sodnem postopku, udeleženec po zakonu,
ki ureja nepravdni postopek in oškodovanec v kazenskem
postopku (v nadaljnjem besedilu: stranka) ima pravico, da o
njenih pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njej odloča
sodišče brez nepotrebnega odlašanja.
Pravna sredstva
3. člen
Pravna sredstva za varstvo pravice do sojenja brez
nepotrebnega odlašanja po tem zakonu so:
1. pritožba s predlogom za pospešitev obravnavanja
zadeve (v nadaljnjem besedilu: nadzorstvena pritožba);
2. predlog za določitev roka (v nadaljnjem besedilu:
rokovni predlog);
3. zahteva za pravično zadoščenje.
Merila za odločanje
4. člen
Pri odločanju o pravnih sredstvih po tem zakonu se
upoštevajo okoliščine posamezne zadeve, zlasti njena zapletenost v dejanskem in pravnem pogledu, ravnanje strank
v postopku, predvsem z vidika uporabe postopkovnih pravic
in izpolnjevanja obveznosti v postopku, spoštovanje pravil o
vrstnem redu reševanja zadev na sodišču, zakonski roki za
razpis narokov in izdelavo sodnih odločb, način, po katerem
je bila zadeva obravnavana pred vložitvijo nadzorstvene
pritožbe ali rokovnega predloga, narava in vrsta zadeve ter
njen pomen za stranko.
2. poglavje
Nadzorstvena pritožba in rokovni predlog
Nadzorstvena pritožba
5. člen
(1) Če stranka meni, da sodišče nepotrebno odlaša z
odločanjem, lahko pri sodišču, ki obravnava zadevo, vloži
pisno nadzorstveno pritožbo, o kateri odloča predsednica
oziroma predsednik sodišča (v nadaljnjem besedilu: predsednik sodišča).
(2) Nadzorstvena pritožba mora za potrebe odločanja
o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja
vsebovati naslednje sestavine:
– osebno ime oziroma firmo oziroma drug naziv stranke, naslov njenega stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedež,
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– osebno ime oziroma firmo oziroma drug naziv zastopnika ali pooblaščenca in naslov njegovega stalnega ali
začasnega prebivališča oziroma sedež,
– navedbo sodišča, ki obravnava zadevo,
– opravilno številko zadeve ali datum vložitve zadeve
na sodišče,
– navedbo okoliščin ali drugih podatkov v zvezi z zadevo, ki izkazujejo, da sodišče nepotrebno odlaša z odločanjem,
– lastnoročni podpis stranke, zastopnika ali pooblaščenca.
Odločitev o nadzorstveni pritožbi
6. člen
(1) Če je nadzorstvena pritožba glede na časovni potek
reševanja zadeve, ki je naveden v nadzorstveni pritožbi, očitno neutemeljena, jo predsednik sodišča s sklepom zavrne.
(2) Če nadzorstvena pritožba ne vsebuje obveznih sestavin iz drugega odstavka 5. člena tega zakona, jo predsednik sodišča s sklepom zavrže. Zoper ta sklep ni dovoljena
pritožba.
(3) Če ni bil izdan sklep iz prvega ali drugega odstavka
tega člena, predsednik sodišča v okviru opravljanja pristojnosti sodne uprave po zakonu, ki ureja sodišča, nemudoma
zahteva, da mu sodnica oziroma sodnik ali predsednica
senata oziroma predsednik senata (v nadaljnjem besedilu:
sodnik), ki mu je zadeva dodeljena v reševanje, najpozneje
v petnajstih dneh po prejemu zahteve predsednika sodišča
oziroma po pridobitvi spisa, če je to potrebno za izdelavo
poročila, posreduje poročilo o razlogih za trajanje postopka
v zadevi. Poročilo vključuje opredelitev glede meril iz 4. člena
tega zakona ter mnenje, v kakšnem roku bi lahko zadeva bila
rešena. Predsednik sodišča lahko zahteva tudi, da mu sodnik
posreduje tudi spis zadeve, če oceni, da ga mora pregledati
glede na strankine navedbe v nadzorstveni pritožbi.
(4) Če sodnik pisno obvesti predsednika sodišča, da
bodo v roku, ki ni daljši od štirih mesecev od prejema nadzorstvene pritožbe, opravljena ustrezna postopkovna dejanja
oziroma izdana odločba, predsednik sodišča o tem obvesti
stranko in s tem zaključi obravnavanje nadzorstvene pritožbe.
(5) Če predsednik sodišča glede na merila iz 4. člena
tega zakona ugotovi, da sodišče ne odlaša nepotrebno z
odločanjem v zadevi, nadzorstveno pritožbo s sklepom zavrne.
(6) Če predsednik sodišča ni obvestil stranke v skladu s
četrtim odstavkom tega člena in če glede na merila iz 4. člena
tega zakona ugotovi, da sodišče nepotrebno odlaša z odločanjem v zadevi, glede na stanje in naravo zadeve s sklepom
odredi rok za opravo določenih postopkovnih dejanj, lahko
pa glede na okoliščine zadeve, zlasti če je zadeva nujna,
odredi tudi njeno prednostno reševanje. Če odredi, da mora
sodnik opraviti ustrezna postopkovna dejanja, določi tudi rok
za njihovo opravo, ki ne sme biti krajši od petnajst dni in ne
daljši od šestih mesecev, in primeren rok, v katerem mora
sodnik poročati o opravljenih dejanjih.
(7) Če predsednik sodišča ugotovi, da je do nepotrebnega odlašanja z odločanjem v zadevi prišlo zaradi preobremenjenosti ali daljše odsotnosti sodnika, lahko odredi, da se
zadeva predodeli. Lahko predlaga tudi dodelitev dodatnega
sodnika na sodišče ali odredi izvedbo drugih ukrepov v skladu z zakonom, ki ureja sodniško službo.
(8) Z letnim razporedom se lahko določi sodnik, ki bo
namesto ali poleg predsednika sodišča opravljal pristojnosti
sodne uprave za odločanje o nadzorstveni pritožbi.
Omejitev glede vložitve nadzorstvene pritožbe
in rokovnega predloga
7. člen
(1) Če predsednik sodišča ravna v skladu s četrtim ali
šestim odstavkom 6. člena tega zakona, stranka ne sme
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vložiti nove nadzorstvene pritožbe niti rokovnega predloga
v isti zadevi pred potekom rokov iz obvestila oziroma sklepa
predsednika sodišča. Ta določba ne velja za zadeve, v katerih je predlagan ali odrejen pripor ali predlagana začasna
odredba.
(2) Če je bil izdan sklep v skladu s prvim ali petim
odstavkom 6. člena tega zakona, lahko stranka vloži novo
nadzorstveno pritožbo šele po poteku šestih mesecev od
prejema sklepa. Ta določba ne velja za zadeve, v katerih
je predlagan ali odrejen pripor ali predlagana začasna odredba.
Rokovni predlog
8. člen
(1) Če predsednik sodišča zavrne nadzorstveno pritožbo po prvem ali petem odstavku 6. člena tega zakona ali če
nanjo ne odgovori stranki v dveh mesecih, ali če v tem roku
ne pošlje obvestila iz četrtega odstavka 6. člena tega zakona
ali če v rokih iz obvestila ali sklepa predsednika sodišča niso
bila opravljena ustrezna postopkovna dejanja, lahko stranka
pri sodišču, ki obravnava zadevo, vloži rokovni predlog iz
razloga po prvem odstavku 5. člena tega zakona.
(2) Rokovni predlog mora za potrebe odločanja o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja vsebovati sestavine iz drugega odstavka 5. člena tega zakona.
(3) Stranka sme vložiti rokovni predlog v 15 dneh po
prejemu sklepa ali po poteku rokov iz prvega odstavka tega
člena.
Pristojnost za odločanje
9. člen
(1) Za odločanje o rokovnem predlogu glede zadev, ki
jih obravnava okrajno sodišče, okrožno sodišče ali drugo
sodišče prve stopnje, je pristojen predsednik višjega sodišča,
v katerega sodno območje spada okrajno, okrožno ali drugo
sodišče prve stopnje.
(2) Za odločanje o rokovnem predlogu glede zadev, ki
jih obravnava višje sodišče ali sodišče s položajem višjega
sodišča, je pristojen predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
(3) Za odločanje o rokovnem predlogu glede zadev, ki
jih obravnava Vrhovno sodišče Republike Slovenije, je pristojen predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
(4) Z letnim razporedom se lahko določijo drugi sodniki,
ki bodo namesto ali poleg predsednikov sodišč iz prejšnjih
odstavkov odločali o rokovnih predlogih.
Posredovanje rokovnega predloga
10. člen
Predsednik sodišča, ki obravnava zadevo, nemudoma
posreduje rokovni predlog skupaj spisom zadeve in spisom
nadzorstvene pritožbe predsedniku sodišča, ki je pristojen za
odločanje o rokovnem predlogu.
Odločitev o rokovnem predlogu
11. člen
(1) Če je rokovni predlog glede na časovni potek reševanja zadeve in glede na ravnanje stranke očitno neutemeljen, ga predsednik sodišča s sklepom zavrne.
(2) Če rokovni predlog ne vsebuje obveznih sestavin
iz drugega odstavka 5. člena tega zakona ali je vložen po
preteku roka iz tretjega odstavka 8. člena tega zakona, ga
predsednik sodišča s sklepom zavrže.
(3) Če predsednik sodišča glede na merila iz 4. člena
tega zakona ugotovi, da sodišče ne odlaša nepotrebno z
odločanjem v zadevi, rokovni predlog s sklepom zavrne.
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(4) Če predsednik sodišča glede na merila iz 4. člena
tega zakona ugotovi, da sodišče nepotrebno odlaša z odločanjem v zadevi, s sklepom odredi, da mora sodnik opraviti
ustrezna postopkovna dejanja, določi rok za njihovo opravo,
ki ne sme biti krajši od petnajst dni in ne daljši od štirih
mesecev, in primeren rok, v katerem mora sodnik poročati
o opravljenih dejanjih. Predsednik sodišča lahko glede na
okoliščine zadeve, zlasti če je zadeva nujna, odredi tudi njeno prednostno reševanje in predlaga predsedniku sodišča
iz prvega odstavka 5. člena tega zakona izvedbo ukrepov iz
sedmega odstavka 6. člena tega zakona.
(5) Predsednik sodišča mora o rokovnem predlogu odločiti v 15 dneh po njegovem prejemu.
Smiselna uporaba določb pravdnega postopka
12. člen
Za odločanje o rokovnem predlogu se smiselno uporabljajo določbe zakona o pravdnem postopku glede določitve
roka s strani sodišča ter sklepa in pritožbe zoper sklep, če s
tem zakonom ni določeno drugače.
Izključitev pritožbe
13. člen
Zoper sklep predsednika sodišča iz 11. člena tega zakona ni dovoljena pritožba.
Pristojnosti ministrstva, pristojnega za pravosodje
14. člen
(1) Če je nadzorstvena pritožba vložena pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo), jo minister oziroma ministrica, pristojna za
pravosodje (v nadaljnjem besedilu: minister), odstopi predsedniku pristojnega sodišča, da jo obravnava v skladu s
tem zakonom, in zahteva, da ga obvesti o ugotovitvah in
o odločitvi.
(2) Če nadzorstvena pritožba ne vsebuje obveznih sestavin iz drugega odstavka 5. člena tega zakona, minister
pozove stranko, da naj jo dopolni v roku 8 dni. Če nadzorstvena pritožba ni dopolnjena v navedenem roku, jo minister
s sklepom zavrže. Zoper sklep o zavrženju ni dovoljena
pritožba.
(3) Minister lahko od predsednika sodišča zahteva poročilo o vseh vloženih nadzorstvenih pritožbah ali rokovnih
predlogih in, da se mu posredujejo kopije obvestil, izdanih
sklepov in odločb, ki so bile vročene strankam. Navedene
dokumente lahko zahteva za zadeve, v katerih je bila nadzorstvena pritožba ali rokovni predlog vložen pred največ
dvema letoma.
(4) Osebne in druge podatke ter informacije iz dokumentov iz tretjega odstavka tega člena lahko ministrstvo
uporabi in obdeluje za izvedbo ali predlaganje uvedbe ukrepov ali postopkov po določbah zakona, ki ureja sodniško
službo, zlasti glede ocene sodniške službe, postopka ugotavljanja disciplinske odgovornosti sodnika, za izvedbo ali
predlaganje uvedbe ukrepov ali postopkov na podlagi drugih zakonskih pristojnosti ali obveznosti ministrstva, zlasti
za oceno službe državnega tožilca ali postopka ugotavljanja
disciplinske odgovornosti državnega tožilca, za namene
izvajanja statističnih in znanstvenih raziskav ali pri pripravi
predlogov zakonov in drugih predpisov iz pristojnosti ministrstva.
(5) Ko je namen uporabe oziroma obdelave osebnih
podatkov iz tretjega odstavka tega člena izpolnjen, jih ministrstvo arhivira v skladu z zakonom, ki ureja arhivska gradiva
in arhive, najpozneje pa jih arhivira v petih letih po prejemu
teh podatkov.
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3. poglavje
Pravice in postopek glede pravičnega zadoščenja
Pravično zadoščenje
15. člen
(1) Če je stranka vložila nadzorstveno pritožbo, ki ji je
bilo ugodeno ali rokovni predlog, lahko zahteva pravično
zadoščenje po tem zakonu.
(2) Pravično zadoščenje se zagotovi:
1. z izplačilom denarne odškodnine za povzročeno
škodo zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega
odlašanja;
2. s pisno izjavo Državnega pravobranilstva, da je bila
stranki kršena pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja;
3. z objavo sodbe, da je bila stranki kršena pravica do
sojenja brez nepotrebnega odlašanja.
Denarna odškodnina
16. člen
(1) Denarna odškodnina se izplača za nepremoženjsko
škodo, povzročeno zaradi kršitve pravice do sojenja brez
nepotrebnega odlašanja. Republika Slovenija objektivno odgovarja za povzročeno škodo.
(2) Denarna odškodnina za posamezno pravnomočno rešeno zadevo se prizna v znesku od 300 eurov do
5000 eurov.
(3) Pri določitvi višine odškodnine se upoštevajo merila iz 4. člena tega zakona, zlasti pa zapletenost zadeve,
ravnanje države, ravnanje same stranke in pomen zadeve
za stranko.
Pisna izjava
17. člen
(1) Glede na okoliščine zadeve lahko Državno pravobranilstvo v sporazumu s stranko po 19. členu tega zakona,
ob upoštevanju meril iz prvega odstavka 18. člena tega zakona, kot nadomestilo za nepremoženjsko škodo, povzročeno
zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, poda stranki pisno izjavo brez denarne odškodnine. V
primeru hujše kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega
odlašanja lahko Državno pravobranilstvo na zahtevo stranke
poda pisno izjavo tudi poleg denarne odškodnine.
(2) Pisna izjava vsebuje podatke iz prve, druge, tretje in
četrte alineje drugega odstavka 5. člena tega zakona, navedbo, da je prišlo do kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja in čas trajanja nepotrebnega odlašanja.
(3) Pisno izjavo poda Državno pravobranilstvo v okviru
sklenjene poravnave iz 19. člena tega zakona. Na zahtevo
stranke se pisna izjava objavi na spletni strani Državnega
pravobranilstva, ki krije stroške objave. Pisna izjava mora biti
objavljena dva meseca, nato pa se arhivira znotraj spletne
strani ali izbriše v 15 dneh od prejema zahteve stranke ali
večine strank iz pisne izjave.
Objava sodbe
18. člen
(1) Kadar stranka uveljavlja zaradi pravičnega zadoščenja izplačilo denarne odškodnine s tožbo pred pristojnim
sodiščem iz 20. člena tega zakona, lahko sodišče upoštevaje
vse okoliščine zadeve in merila iz 4. člena tega zakona, še
posebej pa ravnanje same stranke v postopku, in ob oceni,
da je pravično zadoščenje za nepremoženjsko škodo mogoče zagotoviti že z ugotovitvijo kršitve pravice, izjemoma
ne določi denarne odškodnine, temveč s sodbo ugotovi le
kršitev pravice. V tem primeru sodišče na zahtevo stranke
tudi odloči, da se sodba objavi.
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(2) V primeru hujše kršitve pravice do sojenja brez
nepotrebnega odlašanja lahko sodišče na zahtevo stranke
poleg denarne odškodnine odredi tudi objavo sodbe.
(3) Sodba, ki se objavi, vsebuje o stranki samo naslednje osebne oziroma druge podatke: osebno ime ali firmo
oziroma drug naziv tožnika, naslov stalnega, začasnega ali
drugega prebivališča tožnika in sedež firme ter datum rojstva,
če ga je stranka v tožbi po 22. členu tega zakona navedla.
(4) Sodišče, za katero je s sodbo ugotovljeno, da je
nepotrebno odlašalo z odločanjem v strankini zadevi, objavi
pravnomočno sodbo na svoji spletni strani in krije stroške
objave. Sodba mora biti objavljena dva meseca, nato pa se
arhivira znotraj spletne strani ali izbriše v 15 dneh od prejema
zahteve stranke ali večine strank iz sodbe.
Postopek pri Državnem pravobranilstvu
19. člen
(1) Postopek za uveljavitev zahtevka za pravično zadoščenje, kadar je izpolnjen pogoj iz prvega odstavka 15. člena
tega zakona, stranka prične z vložitvijo predloga za poravnavo
pri Državnem pravobranilstvu, zaradi sporazuma o vrsti oziroma višini pravičnega zadoščenja. Ta predlog stranka lahko
vloži v devetih mesecih po pravnomočni rešitvi njene zadeve.
Državno pravobranilstvo se do predloga stranke, kolikor oceni,
da je zahtevek za pravično zadoščenje utemeljen, opredeli
najkasneje v roku treh mesecev. Do izteka navedenega roka
stranka ne sme uveljavljati denarne odškodnine zaradi pravičnega zadoščenja s tožbo pred pristojnim sodiščem.
(2) Če je dosežen sporazum s stranko v skladu s prvim
odstavkom tega člena, Državno pravobranilstvo sklene s
stranko izvensodno poravnavo.
Postopek pred sodiščem in posebna krajevna pristojnost
20. člen
(1) Če na predlog za poravnavo ni dosežen sporazum
po 19. členu tega zakona ali če Državno pravobranilstvo in
stranka ne dosežeta sporazuma v treh mesecih od vložitve
predloga, lahko stranka vloži tožbo za povrnitev škode.
(2) Tožba za povrnitev škode zoper Republiko Slovenijo
se vloži najpozneje v 18 mesecih po pravnomočni rešitvi
strankine zadeve.
(3) Za odločanje o tožbi za povrnitev škode po tem
zakonu je krajevno pristojno okrajno sodišče, na območju
katerega ima tožeča stranka stalno oziroma začasno prebivališče ali sedež.
(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena je za odločanje o tožbi za povrnitev škode, za katero bi bilo po določbah
tega zakona pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani, pristojno
Okrajno sodišče v Kranju, za odločanje o tožbi za povrnitev
škode, za katero bi bilo po določbah tega zakona pristojno
Okrajno sodišče v Mariboru, pa je pristojno Okrajno sodišče
v Celju.
(5) Za odločanje o tožbi za povrnitev škode po tem zakonu, ki jo vloži stranka, ki nima stalnega oziroma začasnega
prebivališča ali sedeža v Republiki Sloveniji, je pristojno
Okrajno sodišče v Kranju.
(6) V postopku pred sodiščem se ne glede vrsto ali
višino zahtevka uporabljajo določbe zakona o pravdnem
postopku o sporu majhne vrednosti.
(7) V sporih za povrnitev škode po tem zakonu je revizija izključena.
Uveljavljanje premoženjske škode
21. člen
(1) Tožbo za povrnitev premoženjske škode zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja lahko
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stranka vloži v 18 mesecih po pravnomočni odločitvi sodišča
o njeni zadevi v skladu z določbami obligacijskega zakonika
o premoženjski škodi.
(2) Pri odločanju sodišča o premoženjski škodi se poleg
določb obligacijskega zakonika upoštevajo merila iz 4. člena
in tretjega odstavka 16. člena tega zakona. Republika Slovenija objektivno odgovarja za povzročeno škodo.
Izplačilo denarne odškodnine
22. člen
(1) Državno pravobranilstvo izplača denarno odškodnino na podlagi sklenjene poravnave iz drugega odstavka
19. člena tega zakona in potrebne stroške, ki jih je imela
stranka v zvezi z njo.
(2) Državno pravobranilstvo izplača denarno odškodnino in stroške postopka stranke na podlagi pravnomočne
odločbe sodišča, s katero je bila ugotovljena kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v postopku po
20. ali 21. členu tega zakona.
Zagotavljanje sredstev
23. člen
Sredstva iz 22. člena tega zakona se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije v okviru finančnega načrta Državnega pravobranilstva.
Izjema glede oseb javnega prava
24. člen
Državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti,
javna podjetja, javni skladi in javne agencije kot stranke v
sodnih postopkih niso upravičeni do pravičnega zadoščenja z
izplačilom denarne odškodnine za povzročeno škodo zaradi
kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja ali
povrnitve premoženjske škode v njihovo korist ali v korist
Republike Slovenije po tem zakonu ali po drugem zakonu,
kadar gre za varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega
odlašanja.
4. poglavje
Prehodne in končna določba
Pravično zadoščenje za škodo, nastalo pred začetkom
uporabe tega zakona
25. člen
(1) Glede zadeve, v kateri je kršitev pravice do sojenja
brez nepotrebnega odlašanja že prenehala, pa je stranka pred začetkom uporabe tega zakona že vložila zahtevo
za pravično zadoščenje na mednarodno sodišče, Državno
pravobranilstvo v štirih mesecih po prejemu zadeve v postopek poravnave od mednarodnega sodišča predlaga stranki
poravnavo glede višine pravičnega zadoščenja. Stranka je
dolžna Državnemu pravobranilstvu posredovati predlog za
poravnavo v dveh mesecih po prejemu predloga Državnega
pravobranilstva. Državno pravobranilstvo je dolžno odločiti
o predlogu čimprej, najpozneje pa v štirih mesecih. Glede
višine in določitve pravičnega zadoščenja ter glede meril za
ugotovitev kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja se uporabljajo določbe 16. in 17. člena tega zakona,
glede postopka pa določbe 19. člena tega zakona.
(2) Če predlogu za poravnavo iz prvega odstavka tega
člena ni ugodeno ali če Državno pravobranilstvo in stranka
ne dosežeta sporazuma v štirih mesecih od vložitve predloga
stranke, lahko stranka vloži tožbo na pristojno sodišče Republike Slovenije po tem zakonu. Stranka lahko vloži tožbo
v šestih mesecih po prejemu odgovora Državnega pravo-
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branilstva, da njenemu predlogu iz prejšnjega odstavka ni
ugodeno, oziroma po poteku roka, ki je v prejšnjem odstavku
določen za odločitev Državnega pravobranilstva za sklenitev
poravnave. Za postopek pred sodiščem se ne glede na vrsto
ali višino zahtevka uporabljajo določbe zakona o pravdnem
postopku o sporu majhne vrednosti.
Sprememba v drugem zakonu
26. člen
(1) 1. januarja 2007 preneha veljati 72. člen Zakona
o sodiščih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo).
(2) Prvi odstavek 73. člena Zakona o sodiščih (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) se spremeni
tako, da se glasi:
»V primeru nadzorstvene pritožbe in rokovnega predloga v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pravice do sojenja
brez nepotrebnega odlašanja, lahko predsednik sodišča višje
stopnje odredi sam ali na predlog ministrstva, pristojnega za
pravosodje, pregled poslovanja sodišča v zadevi, v kateri se
stranka pritožuje, in o ugotovitvah, če je pregled opravljen
na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, pisno poroča
ministru, če je pregled opravljen na pobudo predsednika sodišča višje stopnje, pa izvod poročila posreduje predsedniku
sodišča, kjer je opravil pregled. Minister in predsednik sodišča,
kjer je bil opravljen pregled, lahko podatke oziroma ocene iz
poročila uporabita za izvedbo ali predlaganje uvedbe ukrepov
ali postopkov po določbah zakona, ki ureja sodniško službo,
zlasti glede ocene sodniške službe, postopka ugotavljanja
disciplinske odgovornosti sodnika, za izvedbo ali predlaganje
uvedbe ukrepov ali postopkov na podlagi drugih zakonskih
pristojnosti ali obveznosti ministrstva, pristojnega za pravosodje, zlasti za oceno službe državnega tožilca ali postopka
ugotavljanja disciplinske odgovornosti državnega tožilca.«.
(3) Sprememba prvega odstavka 73. člena Zakona o
sodiščih se začne uporabljati 1. januarja 2007, dotedaj se
še naprej uporablja sedanja določba 73. člena Zakona o
sodiščih.
Prehodna določba glede plačevanja dohodnine
27. člen
Do spremembe zakona, ki ureja dohodnino, se za denarno odškodnino za nepremoženjsko škodo, prejeto v skladu z določbami tega zakona, ne plača dohodnina.
Začetek veljavnosti in uporabe tega zakona
28. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2007.
Št. 700-01/06-91/1
Ljubljana, dne 26. aprila 2006
EPA 819-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

2092.

Zakon o spremembah in dopolnitvah
Pomorskega zakonika (PZ-C)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam
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UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-C), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 26. aprila 2006.
Št. 001-22-69/06
Ljubljana, dne 4. maja 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
POMORSKEGA ZAKONIKA (PZ-C)
1. člen
V Pomorskem zakoniku (Uradni list RS, št. 37/04 – uradno prečiščeno besedilo) se v 5. točki 3. člena besedi »je
ladja« nadomestita z besedama »je plovilo«. Za 20. točko se
dodajo 21., 22., 23., 24., 25., 26. in 27. točka, ki se glasijo:
»21. jahta je ladja, ki se v negospodarske namene uporablja za razvedrilo, šport ali rekreacijo;
22. ladja v razpremi je trgovska ladja, ki več kakor
30 dni ne opravlja gospodarskih dejavnosti iz ekonomskih
razlogov ali zaradi svoje nesposobnosti za plovbo;
23. olje je vsako obstojno olje, posebno surova nafta,
težko dizelsko olje in olje za mazanje, ne glede na to, ali se
prevažajo na ladji kot tovor ali kot gorivo za pogon;
24. dolžina ladje je največja dolžina ladje, brez pritiklin;
25. akvatorij je vodni prostor, ki služi pristanišču;
26. ro-ro je plovilo s posebnimi prostori za vozila;
27. hitro potniško plovilo je plovilo, ki ima posebne tehnične lastnosti, zaradi katerih doseže visoke hitrosti.«.
Dodajo se drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»Določbe tega zakona, ki se uporabljajo za javne ladje,
veljajo tudi za čolne, ki se uporabljajo za upravne namene.
Določbe tega zakona, ki veljajo za ladje, se uporabljajo
tudi za čolne, če tako določajo mednarodne konvencije in
predpisi Evropske unije.
Ta zakon prenaša v slovenski pravni red določbe naslednjih direktiv Evropske unije:
– Direktiva Sveta 94/57/ES z dne 22. novembra 1994 o
skupnih predpisih in standardih za organizacije, pooblaščene
za inšpekcijski pregled in nadzor ladij ter za ustrezne ukrepe
pomorskih uprav, s spremembami;
– Direktiva Sveta 95/21/ES z dne 19. junija 1995 o
uveljavitvi mednarodnih standardov za varnost ladij, preprečevanje onesnaževanja ter pogoje za življenje in delo
na ladjah, ki uporabljajo pristanišča Skupnosti in plujejo v
vodah v pristojnosti držav članic (pomorska inšpekcija), s
spremembami;
– Direktiva Sveta 96/98/ES z dne 20. decembra 1996 o
pomorski opremi, s spremembami;
– Direktiva Sveta 97/70/ES z dne 11. decembra 1997
o vzpostavitvi usklajenega varnostnega režima za ribiška
plovila dolžine 24 metrov in več, s spremembami;
– Direktiva Sveta 98/18/ES z dne 17. marca 1998 o
varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje, s spremembami;
– Direktiva Sveta 98/41/ES z dne 18. junija 1998 o registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih, s spremembami;
– Direktiva Sveta 1999/35/ES z dne 29. aprila 1999 o
sistemu obveznih pregledov za varno izvajanje linijskih pre-
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vozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili, s
spremembami;
– Direktiva 2001/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. decembra 2001 o določitvi usklajenih zahtev in
postopkov za varno nakladanje in razkladanje ladij za prevoz
razsutega tovora;
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/6/ES
z dne 18. februarja 2002 o formalnostih poročanja za ladje, ki
priplujejo v pristanišča držav članic Skupnosti in/ali izplujejo
iz njih, s spremembami;
– Direktiva 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o vzpostavitvi sistema spremljanja
in obveščanja za ladijski promet ter o razveljavitvi Direktive
Sveta 93/75/EGS, s spremembami;
– Direktiva 2003/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. aprila 2003 o posebnih zahtevah glede stabilnosti ro-ro potniških ladij, s spremembami in
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/35/ES
z dne 7. septembra 2005 o onesnaževanju morja z ladij in
uvedbi kazni za kršitve.«.
2. člen
V 5. členu se števili »13° 39'« nadomestita s številoma
»13° 40'« in števili »45° 35,4'« s številoma »45° 35'«.
3. člen
V 16. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Ladja, ki ne zaprosi za dovoljenje za razpremo ali
ne spoštuje pogojev, ki jih določi vlada, mora na zahtevo in
pod pogoji Uprave Republike Slovenije za pomorstvo izpluti
iz notranjih morskih voda in teritorialnega morja Republike
Slovenije. Če tega ne stori, jo lahko vlada proda na javni
dražbi ali na drug najprimernejši način, kupnino pa po odbitju
stroškov prodaje ladje položi za račun ladjarja pri pristojnem
sodišču.«.
4. člen
V 26. členu se na koncu trinajste alinee doda besedilo
»in vodenje evidenc o izdanih listinah«.
Dodajo se drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»Evidence iz devete in trinajste alinee prejšnjega odstavka, razen evidence o pomorskih knjižicah, obsegajo naslednje podatke: osebno ime, datum in kraj rojstva, državljanstvo, stalno oziroma začasno prebivališče, številko in datum
vloge, datum izpita, uspeh in ocene dosežene na izpitu,
datum izdaje in serijsko številko listine. Evidenca o izdanih
pomorskih knjižicah obsega naslednje podatke: osebno ime,
datum in kraj rojstva, državljanstvo, spol, višino ter barvo las
in oči, stalno oziroma začasno prebivališče, datum izdaje in
serijsko številko listine.
Evidence iz prejšnjega odstavka se hranijo trajno, razen
podatkov iz evidence o pomorskih knjižicah, ki se hranijo pet
let po prenehanju veljavnosti pomorske knjižice. Pri izdelavi
statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta osebe ni razvidna.
Za izvajanje pristojnosti iz prvega odstavka tega člena
ima Uprava Republike Slovenije za pomorstvo pravico do
vpogleda v Centralni register prebivalstva in v zbirke podatkov v upravljanju javnega sektorja za pridobitev naslednjih
podatkov: osebno ime, EMŠO, kraj rojstva, državljanstvo,
prebivališče, zaposlitev, šolska izobrazba in vozniško dovoljenje.«.
5. člen
Tretji odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pristaniška infrastruktura brez akvatorija je last Republike Slovenije oziroma lokalne skupnosti ali oseb zasebnega
prava. Republika Slovenija oziroma lokalna skupnost prepusti upravljanje, vodenje in razvoj pristaniške infrastrukture
iz prejšnjega odstavka upravljalcu pristanišča s podelitvijo
koncesije.«.
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6. člen
V drugem odstavku 39. člena se za besedo »promet«
doda besedilo »ali za posebne namene«.
7. člen
V 41. členu se za besedo »voda« doda besedilo »in
zaščito pristanišča«.
8. člen
V prvem odstavku 50. člena se za besedo »tone« doda
besedilo »ali druge primerne količinske enote«.
9. člen
V drugem odstavku 56. člena se na koncu doda stavek:
»Minister izda soglasje k pristojbinam, ki po obsegu, vrsti in
višini zagotavljajo nemoteno izvajanje storitev gospodarskih
javnih služb iz 43. člena tega zakona.«.
10. člen
V tretjem odstavku 57. člena se za besedama »ki ima«
doda beseda »najmanj«, za besedama »ali več« pa se doda
besedilo »ali častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici na
ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več«.
11. člen
V drugem odstavku 63. člena se za besedama »kilogram krvi« doda besedilo »ali do vključno 0,24 miligrama
alkohola v litru izdihanega zraka«. Na koncu odstavka se
doda nov stavek, ki se glasi: »Če pa rezultat preizkusa s
sredstvi in napravami za ugotavljanje alkohola kaže na prisotnost alkohola v dovoljenih mejah, oseba, ki upravlja čoln
pa kaže znake motenj v vedenju, katerih posledica je lahko
nezanesljivo ravnanje pri upravljanju čolna ali je s tem ogrožena varnost plovbe, odredi pristaniški nadzornik strokovni
pregled.«.
V petem odstavku se v prvem stavku za besedo »napravami« črta besedilo »oziroma strokovni pregled«. Za drugim stavkom se doda nov stavek, ki se glasi: »Če zaradi
zdravstvenega stanja ali zaradi drugega, s tem povezanega
objektivnega vzroka, ne more opraviti preizkusa ali če ga ne
opravi po navodilih proizvajalca, mu pristaniški nadzornik
odredi strokovni pregled.«.
V šestem odstavku se v drugem stavku besedilo »v
krvi več alkohola« nadomesti z besedilom »v organizmu
več alkohola na kilogram krvi ali miligramov alkohola v litru
izdihanega zraka«.
Črta se osmi odstavek.
12. člen
Prvi odstavek 65. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ladja, ki prihaja iz tujine in je namenjena v pristanišče Republike Slovenije, mora Upravi Republike Slovenije
za pomorstvo prijaviti prihod, sporočiti podatke o ladji ter ji
ob prihodu izročiti splošno izjavo, seznam članov posadke,
zdravstveno izjavo in seznam potnikov.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Na potniški ladji, ki izpluje iz pristanišča Republike
Slovenije v tujino ali je namenjena v pristanišče Republike
Slovenije iz tujine, se mora voditi evidenco o številu vkrcanih
oseb. Če je namembno pristanišče oddaljeno več kakor
20 morskih milj, pa morajo biti zbrani podatki o imenu, starosti
in spolu vkrcanih oseb. Način zbiranja in hranjenja podatkov
ter okoliščine, za katere veljajo izjeme, predpiše minister v
skladu s predpisi Evropske unije. Ladjar mora zbrane podatke
hraniti tako dolgo, da so na voljo pristojnim organom, kadar je
to potrebno za iskanje in reševanje ljudi na morju.«.
V petem odstavku se za besedo »pristanišče« doda
besedilo »ali izplutjem iz pristanišča Republike Slovenije«.
Doda se šesti odstavek, ki se glasi:
»Ladja, ki vpluje v pristanišče Republike Slovenije,
mora biti opremljena s samodejnim sistemom identifikacije
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(AIS) in sistemom zapisovanja podatkov (VDR) na način, ki
ga predpiše minister.«.
13. člen
Za 66. členom se doda 66.a člen, ki se glasi:
»66.a člen
Posebne vrste potniških ladij lahko opravljajo mednarodno linijsko plovbo v pristanišča Republike Slovenije, če ladja
in ladjar izpolnjujeta posebne varnostne pogoje, ki jih glede
na območje plovbe, vrsto ladje in namen plovbe predpiše
minister.«.
14. člen
V 69. členu se besedi »onesnažilo morje« nadomestita
z besedama »onesnažilo okolje«.
15. člen
V prvem odstavku 71. člena se beseda »Podjetje« nadomesti z besedilom »Pravna ali fizična oseba«.
16. člen
Besedilo 76. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Iz plovila je v morje prepovedano izpuščati, odlagati ali
odmetavati odpadke, snovi ali predmete, ki bi lahko ovirali ali
ogrožali varnost plovbe ali onesnaževali okolje.
Prepoved iz prejšnjega odstavka velja tudi v delih morja,
ki niso notranje morske vode ali teritorialno morje Republike
Slovenije.«.
17. člen
81. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če to narekuje varnost plovbe, odredi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo za določene vrste in velikosti
ladij ali vrsto in naravo blaga, ki ga prevažajo, oziroma za
posamezna območja plovbe ter vremenske razmere, obvezno pilotažo.
Pilotaža ni obvezna za ladje, ki se uporabljajo za upravne namene in za domače vojaške ladje.
Pilotaža ni obvezna za ladje bruto tonaže do 500 in za
ladje, ki jih glede na njihovo vrsto in izkušenost poveljnika
določi za vsak posamezen primer Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.«.
18. člen
V 88. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pogoje in način izvajanja obvezne vleke plovil predpiše minister.«.
19. člen
V 1. točki prvega odstavka 91. člena se za besedama
»klasifikacijskega zavoda« doda besedilo »iz 92. člena tega
zakona, tehničnim zahtevam za pomorsko opremo, ki jih
predpiše minister.«.
20. člen
V prvem odstavku 92. člena se besedilo »klasifikacijski
zavodi, ki so polnopravni člani Mednarodnega združenja
klasifikacijskih zavodov (IACS)« nadomesti z besedilom
»pooblaščeni klasifikacijski zavodi (v nadaljnjem besedilu:
klasifikacijski zavodi)«.
Na koncu drugega odstavka 92. člena se doda besedilo
»izmed klasifikacijskih zavodov priznanih v Evropski uniji.«.
21. člen
V 93. členu se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. druge preglede, ki jih določajo mednarodne konvencije, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, in preglede, ki jih
glede na vrsto in namen ladje predpiše minister.«.

Št.

49 / 12. 5. 2006 /

Stran

5271

22. člen
V 1. točki 95. člena se besedilo », ki je član Mednarodnega združenja klasifikacijskih zavodov« nadomesti z
besedilom »iz 92. člena tega zakona«.
23. člen
V 105. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Poveljnik ladje in upravljavec pristanišča morata voditi
nakladanje in razkladanje ladje tako, da ne pride do čezmerne obremenitve ladje in da so zagotovljene njene plovbne
lastnosti.«.
24. člen
115. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ladijske listine in knjige morajo biti v slovenskem
jeziku. Ladijske listine in knjige, ki jih morajo imeti ladje v
mednarodni plovbi, morajo biti tudi v angleškem jeziku.«.
25. člen
V prvem odstavku 118. člena se črta besedilo »Trgovska ali javna«.
26. člen
Za 119. členom se doda 119.a člen, ki se glasi:
»119.a člen
V tujini kupljena ladja, ki še nima vpisnega lista, in ladja,
ki je v tujini in je izgubila vpisni list, dobi začasni vpisni list.
Ladja, ki še ni vpisana v slovenski ladijski register, z
začasnim vpisnim listom pridobi slovensko državno pripadnost ter pravico in dolžnost, da izobesi zastavo trgovske
mornarice Republike Slovenije.
Začasni vpisni list velja do takrat, ko ladja prispe v prvo
slovensko pristanišče, vendar najdlje eno leto od izdaje.
Začasni vpisni list izda diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije ali Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.«.
27. člen
121. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ladja, za katero je ugotovljeno, da je sposobna za
plovbo, mora imeti zaradi varnosti plovbe, varstva pri delu in
varstva okolja poleg listin in knjig, ki jih določajo mednarodne
konvencije, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, tudi listine
in knjige, ki jih v skladu s predpisi Evropske unije predpiše
minister.
Ladja, za katero je ugotovljeno, da je sposobna za plovbo, vendar zanjo niso predpisane listine in knjige v skladu s
prejšnjim odstavkom, mora imeti naslednje listine in knjige v
skladu s tehničnimi pravili klasifikacijskega zavoda:
1. spričevalo o sposobnosti ladje za plovbo;
2. spričevalo o tovorni črti;
3. spričevalo o preprečevanju onesnaževanja z olji;
4. potrdilo o preizkusu brezhibnosti žerjava oziroma
dvigalne naprave, ki se uporablja za dela na ladji, če znaša
njegova/njena nosilnost več kakor 1000 kilogramov;
5. spričevalo o hlajenem tovoru (ladja za prevoz hlajenega tovora);
6. spričevalo o prevozu nevarnega blaga (ladja za prevoz nevarnega blaga);
7. knjigo stabilnosti;
8. izmeritveno spričevalo.«.
28. člen
Črta se 122. člen.
29. člen
Črta se 123. člen.
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30. člen

Črta se 124. člen.
31. člen
Črta se 126. člen.
32. člen
Črta se 127. člen.
33. člen
Črta se 130. člen.
34. člen
Črta se 131. člen.
35. člen
Črta se 132. člen.
36. člen
Črta se 133. člen.
37. člen
Črta se 134. člen.
38. člen
Črta se 135. člen.
39. člen
Črta se 138. člen.
40. člen
139. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Listine in knjige, ki jih mora imeti ladja, izda klasifikacijski zavod. O izdanih listinah in knjigah mora obvestiti Upravo
Republike Slovenije za pomorstvo. Spričevalo o oprostitvi
izpolnjevanja obveznosti po določbah mednarodnih konvencij, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, lahko izda samo po
predhodnem soglasju Uprave Republike Slovenije za pomorstvo.
Klasifikacijski zavod ne sme izdati listin in knjig iz
121. člena tega zakona ali podaljšati njihove veljavnosti, če
pomorska oprema na ladji ne ustreza predpisanim tehničnim
zahtevam.
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo izda spričevalo o posebnih stabilnostnih zahtevah za ro-ro potniške
ladje in spričevalo o najmanjšem številu članov posadke.«.
41. člen
V 140. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka veljajo določbe 143. in 144. člena tega zakona za vse čolne.«.
42. člen
Prvi odstavek 141. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Sposobnost čolna za plovbo se ugotovi z osnovnim,
rednim ali izrednim pregledom, ki ga za čolne do 12 metrov
opravi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo ali klasifikacijski zavod, za čolne nad 12 metrov pa klasifikacijski zavod.
Dovoljenje za plovbo čolna izda Uprava Republike Slovenije
za pomorstvo na podlagi zapisnika o uspešno opravljenem
pregledu.«.
43. člen
V 145. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Če čoln nima listine o sposobnosti za plovbo, mu
pomorski inšpektor ali pristaniški nadzornik plovbo prepove,
dokler ta sposobnost ni ugotovljena s pregledom.«.
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44. člen
Na koncu 146. člena se namesto pike postavi vejica
in doda besedilo »razen določb 149. člena tega zakona, ki
veljajo za vse plavajoče naprave.«.
45. člen
V drugem odstavku 147. člena se črta besedilo », ki je
polnopravni član Mednarodnega združenja klasifikacijskih
zavodov«.
46. člen
V drugem odstavku 149. člena se namesto pike postavi vejica in doda besedilo »za plavajoče naprave, ki niso
določene v 218. členu tega zakona, pa Uprava Republike
Slovenije za pomorstvo«.
47. člen
V 151. členu se na koncu doda besedilo »in spričevalo
o najmanjšem številu članov posadke«.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»Minister predpiše najmanjše število članov posadke, ki
jih mora imeti ladja za varno plovbo.«.
48. člen
V četrtem odstavku 157. člena se za besedama »če je«
doda besedilo »na podlagi določb 63. člena tega zakona«,
beseda »krvi« se nadomesti z besedo »organizmu« in se
na koncu črtata besedi »promila alkohola« in doda besedilo
»grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,24 miligrama
alkohola v litru izdihanega zraka«.
49. člen
Prvi odstavek 183. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva nad ladjo po
1. točki prvega odstavka prejšnjega člena pomorski inšpektor preverja, ali ima ladja, ki vpluje v pristanišče Republike
Slovenije, veljavne listine in knjige, ter preverja stanje ladje,
vključno s strojnico, nastanitvijo pomorščakov in higienskimi
razmerami, na način, ki ga skladno s predpisi Evropske unije
predpiše minister.«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
50. člen
V prvem odstavku 185. člena se za besedama »navedenim v« dodata besedi »spričevalih in«.
51. člen
V 201. členu se za besedo »register« pika črta in doda
besedilo »oziroma z izdajo začasnega vpisnega lista.«.
52. člen
V 204. členu se v prvem odstavku za besedo »ime«
pika črta in doda besedilo »in klicni znak.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Potniška ladja bruto tonaže nad 100 in ladja bruto
tonaže nad 300 mora imeti številko IMO«.
V drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za
besedo »imena« pika črta in doda besedilo »in klicnega
znaka.«.
Tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni
tako, da se glasi:
»Odločbe o imenih plovil izdaja Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, odločbe o klicnih znakih pa Agencija za
pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije.«.
V četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se za
besedo »Čoln« doda besedilo »in plavajoča naprava«.
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53. člen
V 208. členu se doda sedmi odstavek, ki se glasi:
»Register se lahko vodi kot elektronska zbirka podatkov.«.
54. člen
V prvem odstavku 209. člena se doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– vpisnik jaht;«.
55. člen
Besedilo 210. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V register je lahko vpisana:
1. ladja, ki je v več kakor polovični lasti državljanov Republike Slovenije ali držav članic Evropske unije ali pravnih
oseb s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah članicah
Evropske unije;
2. ladja, ki je v več kakor polovični lasti tuje osebe, katere ladjar je oseba iz prejšnje točke, če se z vpisom strinja
lastnik ladje.
V register se ne more vpisati jedrska ladja.«.
Črta se 211. člen.

56. člen

57. člen
V 256. členu se črta 2. točka.
58. člen
V prvem odstavku 273. člena se beseda »sklep« nadomesti z besedo »odločbo«.
59. člen
V prvem odstavku 274. člena se črta beseda »samo«
in doda nov stavek, ki se glasi: »Če se vloga pošlje po pošti
priporočeno ali brzojavno, se za dan, ko je organ prejel vlogo,
šteje dan oddaje na pošto.«.
Črta se 275. člen.
Črta se 281. člen.
Črta se 284. člen.
Črta se 285. člen.
Črta se 289. člen.

60. člen
61. člen
62. člen
63. člen
64. člen

65. člen
V 1. točki 291. člena se številka »215.« nadomesti s
številko »210.«.
66. člen
V prvem odstavku 297. člena se doda 7. točka, ki se
glasi:
»7. podatke, ki se vpisujejo v list A.«.
Črta se drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
67. člen
V prvem odstavku 312. člena se besedi »bila prošnja«
nadomestita z besedama »bil predlog«, beseda »zavrnjena«
pa se nadomesti z besedo »zavrnjen«.
68. člen
V prvem odstavku 314. člena se črta 4. točka, 5. točka
pa se spremni tako, da se glasi:
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»5. spričevalo o sposobnosti ladje za plovbo;«.
Črta se četrti odstavek.
69. člen
V prvem odstavku 327. člena se beseda »sklepa« nadomesti z besedo »odločbe«.
70. člen
Prvi odstavek 341. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Zaznambe vrstnega reda, navedene v 339. členu tega
zakona, izgubijo učinek po poteku enega leta od izdaje odločbe, s katero so bile dovoljene.«.
71. člen
V prvem odstavku 342. člena se številka »327.« nadomesti s številko »341.«, besedilo »sklepa, s katerim« pa z
besedilom »odločbe, s katero«.
72. člen
V 343. členu se besedi »s predznambo« nadomestita z
besedama »z zaznambo«.
73. člen
V prvem odstavku 345. člena se besedilo »sodne odpovedi hipoteke« nadomesti z besedilom »overjene odpovedi
terjatvi, ki je zavarovana s hipoteko,«.
74. člen
V 348. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Rok za vložitev tožbe iz prejšnjega odstavka zoper
nedobrovernega neposrednega pridobitelja je neomejen.«.
75. člen
V petem odstavku 370. člena se besedilo »za prenos
lastnine na ladji s prepustitvijo ladje zavarovalnici« nadomesti
z besedilom »če se ladja vpiše v drug register«.
76. člen
V 374. členu se številka »30« nadomesti s številko
»15«, številka »60« pa s številko »30«.
77. člen
V 375. členu se črta tretji odstavek
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
78. člen
V 645. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Če v pogodbi ni posebej določeno, se ladja izroča brez
posadke.«.
79. člen
V 659. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pomorski agent je pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje pomorskih agencijskih poslov.«
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji se spremeni
tako, da se glasi:
»Pogodbo o pomorsko prometnem agencijskem poslu lahko sklepa za pomorskega agenta oseba, ki opravi
strokovni izpit in izpolnjuje pogoje glede delovnih izkušenj
in izobrazbe, ki jih predpiše minister. Način opravljanja strokovnega izpita, izpitni program in sestavo izpitne komisije
predpiše minister.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Ministrstvo vodi evidenco o opravljenih strokovnih
izpitih, ki vsebuje osebno ime, datum in kraj rojstva, državljanstvo, spol, stalno oziroma začasno prebivališče, datum
opravljanja strokovnega izpita ter datum izdaje in zaporedno
številko potrdila o opravljenem strokovnem izpitu.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo peti,
šesti in sedmi odstavek.
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80. člen
Besedilo 946. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Začasna zaustavitev ladje pomeni prepoved izplutja
ladje iz slovenskega pristanišča.
Če obstaja vzajemnost med državo, pod katere zastavo
pluje tuja ladja, in Republiko Slovenijo sodišče na predlog
upnika dovoli začasno zaustavitev ladje samo za terjatve iz
drugega in tretjega odstavka 841. člena tega zakona.
Če vzajemnost ne obstaja med državo, pod katere
zastavo pluje tuja ladja, in Republiko Slovenijo, omejitev iz
prejšnjega odstavka ne velja.«.
Črta se 947. člen.

81. člen

82. člen
Napovedni stavek prvega odstavka 976. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 1.000.000 tolarjev do 20.000.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik:«.
Dodata se novi 6. in 7. točka, ki se glasita:
»6. če ne postavi in vzdržuje luči in znamenj za zaznamovanje stalnih ali začasnih ovir na plovni poti (prvi odstavek
29. člena);
7. če iz plovila izpušča, odlaga ali odmetava v morje
odpadke, snovi ali predmete, ki bi lahko ovirali ali ogrožali
varnost plovbe ali onesnaževali okolje (76. člen).«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 150.000 tolarjev do 1.000.000 tolarjev se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 100.000 tolarjev do 200.000 tolarjev se
kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz 4., 5. ali 7. točke
prvega odstavka tega člena.«.
83. člen
Napovedni stavek prvega odstavka 977. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 800.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik:«.
3. točka prvega odstavka se spremeni tako, da se
glasi:
»3. če ne organizira delovanja pristanišča tako, da zagotavlja varno plovbo, varstvo okolja in voda ter zaščito
pristanišča, zagotavlja pa tudi dejavnosti vleke in pilotaže
(41. člen);«.
V prvem odstavku se dodajo nove 4., 5. in 6. točka, ki
se glasijo:
»4. če ne omogoča vsaki osebi pod enakimi pogoji
uporabe pristanišča (prvi odstavek 42. člena);
5. če med trajanjem naravne nesreče ne zagotovi uporabe pristanišča kot objekta za varnost plovbe (drugi odstavek 42. člena);
6. če se nakladanje in razkladanje ladje vodi v nasprotju
s 105. členom.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 100.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.«.
84. člen
Napovedni stavek prvega odstavka 978. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 500.000 tolarjev do 7.000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik:«.
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V 2. točki prvega odstavka se besedilo »če podjetje, ki
v pristanišču opravlja« nadomesti z besedilom »če pri tem,
ko opravlja«.
V 8. točki prvega odstavka se besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi: »118., 119.a, 120., 121., 125., 128.,
129., 136., 137. in 151. člen«.
V prvem odstavku se dodajo nove 16., 17., 18., 19., 20.,
21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. in 29. točka, ki se glasijo:
»16. če na plovilu, ki ima radijsko postajo, ni organizirano bdenje v skladu s predpisi o radijskem prometu (tretji
odstavek 31. člena);
17. če pristaniških pristojbin ne objavi javno, če zanje ne
dobi soglasja ali če jih zaračunava v nasprotju s soglasjem
(prvi in drugi odstavek 56. člena);
18. če ne pridobi soglasja z vidika pogojev za varnost
plovbe (prvi odstavek 64. člena);
19. če med gradnjo ne prijavi spremembe meja obale in
morskih globin (drugi odstavek 64. člena);
20. če plovila in plavajoče naprave ovirajo javni promet
v pristanišču (prvi odstavek 74. člena);
21. če pluje v pristaniškem območju, ki služi mednarodnemu prometu brez dovoljenja (drugi odstavek 74. člena);
22. če opravlja vodne prireditve in druge aktivnosti brez
dovoljenja (tretji odstavek 74. člena);
23. če ladja ne spoštuje pogojev obvezne pilotaže in
obvezne vleke plovil (81. in 88. člen);
24. če se po opravljenem nadzorstvu nad gradnjo oziroma predelavo ali katerem koli pregledu ladje spremeni ali
predela ladijski trup, njene stroje, naprave ali oprema brez
soglasja klasifikacijskega zavoda (99. člen);
25. če pluje ladja zunaj določenih meja plovbe ali v
nasprotju z določenimi pogoji (101. člen);
26. če prevaža potnike z ladjo, ki ni potniška, ali vkrca
več potnikov, kakor je določeno (102. in 104. člen);
27. če potniška ladja ne spoštuje določil o zbiranju,
hranjenju in zagotavljanju podatkov o osebah na ladji (četrti
odstavek 65. člena);
28. če ladja, ki vpluje v pristanišče Republike Slovenije,
ni opremljena s samodejnim sistemom identifikacije (AIS)
in sistemom zapisovanja podatkov (VDR) (šesti odstavek
65. člena);
29. če lastnik oziroma imetnik plavajoče naprave nima
dovoljenja za stalni privez, sidranje ali položitev plavajoče
naprave na morsko dno (prvi odstavek 149. člena).«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 150.000 tolarjev do 400.000 tolarjev se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 100.000 tolarjev do 200.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz 4., 5., 8., 18., 19., 20.,
21., 22. ali 29. točke prvega odstavka tega člena.«.
85. člen
V prvem in drugem odstavku 979. člena se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo« in se črta
besedilo »takoj na kraju samem«.
V 2. točki drugega odstavka se doda nova točka »g«,
ki se glasi:
»g) če ne pridobi predhodnega soglasja pred opravljanjem čiščenja ladje z nevarnimi plini ali deratizacije
(73. člen).«.
86. člen
V 980. členu se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo« in se črta besedilo »takoj na kraju
samem«.
87. člen
V prvem odstavku 981. člena se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo« in se črta besedilo
»takoj na kraju samem«.
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V drugem odstavku se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo« in se črta besedilo »takoj na kraju
samem« ter se besedilo 1. točke spremeni tako, da se glasi:
»1.če vodi nakladanje in razkladanje ladje v nasprotju s
105. členom;«.
88. člen
V 982. členu se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z
besedo »globo« in se črta besedilo »takoj na kraju samem«.
Črta se 983. člen.

89. člen

90. člen
Napovedni stavek prvega odstavka 984. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:«.
V 3. točki prvega odstavka se beseda »register« nadomesti z besedo »vpisnik«, številka »218.« pa s številko
»217.«.
Črta se drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane nov drugi odstavek,
se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
91. člen
V napovednem stavku 985. člena se besedi »denarno
kaznijo« nadomestita z besedo »globo«, črta pa se besedilo
»takoj na kraju samem«.
V 3. točki se beseda »register« nadomesti z besedo
»vpisnik«, številka »218.« pa se nadomesti s številko »217.«.
Doda se nova 4. točka, ki se glasi:
»4. nima dovoljenja za plovbo (drugi odstavek 141. člena)«.
92. člen
V 986. členu se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z
besedo »globo« ter se črta besedilo »takoj na kraju samem«.
93. člen
V 987. členu se besedi »denarno kaznijo« nadomestita
z besedo »globo«, črta se besedilo »takoj na kraju samem«,
številka »5.000« pa se nadomesti s številko »10.000«.
94. člen
V prvem odstavku 988. člena se številka »800.000« nadomesti s številko »500.000«, besedi »denarno kaznijo« z
besedo »globo«, zadnji stavek pa se črta.
95. člen
V 989. členu se besedi »denarno kaznijo« nadomestita
z besedo »globo«, črta se besedilo »takoj na kraju samem« in
številka »5.000« se nadomesti s številko »10.000«.
V 1. točki se pred besedo »nima« dodata besedi »na
čolnu«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. če čoln nima predpisane označbe (204. člen)«.
96. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 326-04/94-6/13
Ljubljana, dne 26. aprila 2006
EPA 735-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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VLADA
2093.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih
mestih in nazivih v organih javne uprave in v
pravosodnih organih

Na podlagi 27. člena Zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo), prvega
odstavka 41. člena, drugega in tretjega odstavka 78. člena,
tretjega odstavka 85. člena in prvega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno
prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji
organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in
nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih
organih
1. člen
(1) V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih
organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04,
43/04, 58/04, 138/04, 35/05, 60/05, 72/05 in 112/05) se črta
četrti odstavek 2. člena.
(2) Dosedanji peti odstavek postane četrti.
2. člen
Četrti odstavek 5. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(4) Manjše spremembe sistemizacije začnejo veljati z
dnem, ki je določen kot dan začetka veljavnosti, vendar ne
pred objavo.«
3. člen
V 13. členu se deseta alinea spremeni, tako da se
glasi:
»– v Ministrstvu za promet:
Direktorat za ceste
Direktorat za civilno letalstvo
Direktorat za pomorstvo
Direktorat za železnice in žičnice
Direktorat za promet
Direktorat za mednarodne zadeve.«
4. člen
V 21. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Številčne omejitve iz prejšnjega odstavka ne veljajo
za Veterinarsko upravo Republike Slovenije.«
5. člen
Za 51. členom se doda 51.a člen, ki se glasi:
»51.a člen
(naloge pri projektu predsedovanja)
Za uradniška ali strokovno-tehnična delovna mesta,
na katera bodo za pripravo in izvedbo projekta predsedovanja Republike Slovenije Evropski uniji začasno zaposleni ali
premeščeni javni uslužbenci, se glede na potrebe določijo
naslednje naloge:
– vodenje delovne skupine ali delovnega telesa Sveta
Evropske unije ali drugih neformalnih delovnih skupin,
– nadomeščanje vodje delovne skupine ali delovnega
telesa Sveta Evropske unije ali drugih neformalnih delovnih
skupin,
– strokovna pomoč pri vodenju delovne skupine ali delovnega telesa Sveta Evropske unije ali drugih neformalnih
delovnih skupin,
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– strokovna podpora pri posameznem dosjeju – priprava strokovnih podlag, osnutkov in predlogov rešitev, analiza
in primerjava dosjejev ter usklajevanje z drugimi področji,
– pomoč pri pripravah, organiziranju, usklajevanju in
vodenju delovnih teles Sveta Evropske unije ter druge naloge
pri izvedbi programa predsedovanja,
– usklajevanje različnih nalog pri pripravi in izvedbi projekta predsedovanja Republike Slovenije Evropski uniji,
– kadrovsko-organizacijske naloge – zagotavljanje
kadrov za priprave na predsedovanje in njegovo izvedbo,
organizacija in priprava usposabljanja in izpopolnjevanja za
predsedovanje,
– organizacija dogodkov v zvezi s predsedovanjem,
protokolarne storitve,
– skrb za predstavitev Republike Slovenije, odnosi z
javnostmi, zagotavljanje informacij s področja predsedovanja,
– zagotavljanje tehnične opreme za predsedovanje,
tehnične naloge pri zagotavljanju delovanja interneta in intraneta,
– urejanje interneta in intraneta – priprava in vsebinsko
urejanje gradiva,
– finančno računovodske storitve v zvezi z nalogami,
povezanimi s pripravami na predsedovanje in njegovo izvedbo,
– izvedba javnih natečajev za različna področja nabave
blaga in storitev za predsedovanje,
– prevajanje in tolmačenje za predsedovanje,
– organizacijsko-tehnične naloge za zagotavljanje priprav na predsedovanje in njegove logistične izvedbe.«
6. člen
Drugi stavek petega odstavka 52. člena se spremeni,
tako da se glasi: »Uradnik na položaju iz tega odstavka je
dolžan pridobiti ta znanja v najkasneje petnajstih mesecih
od imenovanja na položaj v okviru programa, ki ga predpiše
minister, pristojen za upravo.«
7. člen
(1) V devetem odstavku 54. člena se doda drugi stavek,
ki se glasi: »Ta določba se smiselno uporablja tudi za javne
uslužbence, zaposlene v upravah lokalnih skupnosti.«
(2) Deseti odstavek 54. člena se spremeni, tako da se
glasi:

Uradni list Republike Slovenije
»(10) Če področni zakon za inšpektorja zahteva najmanj
univerzitetno izobrazbo, se delovne izkušnje v inšpektorskih
nazivih četrte in pete stopnje skrajšajo za eno tretjino, vendar
ne v nasprotju z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor.«
8. člen
Peti odstavek 55.a člena se spremeni, tako da se
glasi:
»(5) Naziv, ki se uporablja v zunanji službi, je začasen
naziv in ne vpliva na pridobljen diplomatski oziroma uradniški
naziv.«
9. člen
V prilogi I (Uradniški nazivi) se v stolpcu »Uradni veterinarji« črtajo uradniški nazivi 3. kariernega razreda in zanje
predpisane delovne izkušnje, uradniški nazivi in predpisane
delovne izkušnje 1. in 2. kariernega razreda pa se spremenijo, tako da se glasijo:
POIMENOVANJA
NAZIVOV
Uradni veterinarji

Predpisane
delovne
izkušnje

1. karierni razred
uradni veterinar – višji 8 let
svetnik
uradni veterinar –
7 let
– svetnik
2. karierni razred
uradni veterinar I
uradni veterinar II
uradni veterinar III

5 let
5 let
5 let

10. člen
V prilogi II (Opisi tipičnih uradniških delovnih mest) se
črta delovno mesto pod zaporedno številko 62. »URADNI
VETERINAR – SVETOVALEC«, delovna mesta pod zaporednimi številkami 59. »URADNI VETERINAR – SEKRETAR«, 60. »URADNI VETERINAR – PODSEKRETAR« in
61. »URADNI VETERINAR – VIŠJI SVETOVALEC« pa se
spremenijo, tako da se glasijo:

59. Delovno mesto: URADNI VETERINAR – VIŠJI SVETNIK
Naloge:
– vodenje in usklajevanje dela organa na področju uradnega veterinarskega nadzora za organ
– načrtovanje izvajanja nalog nadzora in oblikovanje navodil za izvajanje
– strokovni nadzor nad delom delavcev notranjih organizacijskih enot
– opravljanje najzahtevnejših nalog za inšpekcijski organ
– načrtovanje dejanj s področja dela organa in poročanje o delu organa – ocena stanja oziroma dela inšpekcijskega organa
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov pri najzahtevnejših in specializiranih nalogah inšpekcijskega nadzorstva v skladu
z zakonodajo Skupnosti s področja veterinarstva, z zakonom o inšpekcijskem nadzoru, zakonom o splošnem upravnem
postopku in drugimi predpisi
– izvajanje ukrepov v skladu z zakonom o prekrških
– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja
– pravna in strokovna pomoč ter izvajanje ukrepov v skladu z zakonom o prekrških
– oblikovanje ključnih sistemskih rešitev, sodelovanje pri pripravi zakonodaje in drugega najzahtevnejšega gradiva
– sodelovanje z organi EU, drugimi mednarodnimi organizacijami, v projektnih enotah, odborih, medresorskih in drugih
komisijah s področja dela
– priprava letnega poročila s področja dela organa in drugih poročil ter poročanje o delu organa
– izvajanje izobraževanja in strokovnega usposabljanja delavcev organa ter delo v izpitnih komisijah organa
– sodelovanje z drugimi organi in službami v državi
Nazivi: Uradni veterinar – višji svetnik
Zahtevana strokovna izobrazba: doktor veterinarske medicine
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Poseben pogoj: državni izpit iz javne uprave,
strokovni izpit za inšpektorja,
znanje iz 84. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti.
60. Delovno mesto: URADNI VETERINAR – SVETNIK
Naloge:
– odločanje o postopkih na zahtevo strank za organ
– vodenje in usklajevanje dela organa za organizacijsko enoto
– načrtovanje nalog nadzora in oblikovanje navodil za izvajanje v organizacijski enoti
– strokovni nadzor nad delom delavcev v organizacijski enoti
– opravljanje najzahtevnejših nalog za inšpekcijski organ in načrtovanje dejanj s področja dela organizacijske enote
– poročanje o delu organa, vodenje postopkov in izrekanje ukrepov pri najzahtevnejših in specializiranih nalogah inšpekcijskega nadzorstva v skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru, zakonom o splošnem upravnem postopku in drugimi
predpisi
– opravljanje veterinarskih pregledov in certificiranje
– potrjevanje veterinarskih dokumentov
– izvajanje uradnega veterinarskega nadzorstva
– izvajanje stalnega uradnega veterinarskega nadzorstva, posebnega nadzora, preverjanja, revizije, vzorčenja in analize
– nadzor nad vnosom in uvozom pošiljk živali, živalskih izdelkov ali krme na carinsko območje Skupnosti
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonodajo Skupnosti s področja veterinarstva, zakonom o inšpekcijskem nadzoru, zakonom o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi
– izvajanje ukrepov v skladu z zakonom o prekrških
– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja
– samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela inšpekcijskega organa
– vodenje predpisanih in internih evidenc s področja nadzora inšpekcijskega organa
– pravna in strokovna pomoč
Nazivi: Uradni veterinar – svetnik, Uradni veterinar – višji svetnik
Zahtevana strokovna izobrazba: doktor veterinarske medicine
Poseben pogoj: državni izpit iz javne uprave,
strokovni izpit za inšpektorja,
znanje iz 84. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti.
61. Delovno mesto: URADNI VETERINAR
Naloge:
– opravljanje veterinarskih pregledov in certificiranje
– potrjevanje veterinarskih dokumentov
– opravljanje pregledov na izvoru in namembnem kraju
– izvajanje stalnega uradnega veterinarskega nadzorstva, posebnega nadzora, preverjanja, revizije, vzorčenja in analize
– izvajanje inšpekcijskih pregledov
– nadzor nad vnosom in uvozom pošiljk živali, živalskih izdelkov ali krme na carinsko območje Skupnosti
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonodajo Skupnosti s področja veterinarstva, z zakonom o inšpekcijskem nadzoru, zakonom o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi
– izvajanje ukrepov v skladu z zakonom o prekrških
– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja
– samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela inšpekcijskega organa
– vodenje predpisanih in internih evidenc s področja nadzora inšpekcijskega organa
– pravna in strokovna pomoč
Nazivi: Uradni veterinar III, II, I
Zahtevana strokovna izobrazba: doktor veterinarske medicine
Poseben pogoj: državni izpit iz javne uprave,
strokovni izpit za inšpektorja,
znanje iz 84. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti.
11. člen
V prilogi III (Uradniški položaji) se vrstici D.1 in D.2 spremenita, tako da se glasita:

D.1
D.2

Načelnik upravne enote in direktor davčnega urada z več kot 50.000 prebivalci, vodja
oziroma direktor območne enote z več kot 300 delovnimi mesti
III, III/II ali II
Načelnik upravne enote in direktor davčnega urada z do 50.000 prebivalci, vodja oziroma direktor območne enote z več kot 10 do 300 delovnimi mesti
IV ali IV/III ali III
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Šifra: 00714-12/2006/7
Ljubljana, dne 26. aprila 2006
EVA 2006-3111-0031
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Pravilnik o postopku za razvrščanje
v zavarovalne osnove

Na podlagi osmega odstavka 209. člena Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 104/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za
finance v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne
zadeve

PRAVILNIK
o postopku za razvrščanje v zavarovalne
osnove
1. člen
Ta pravilnik podrobneje določa postopek za razvrščanje
v zavarovalne osnove za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in druge postopke za zavarovance iz 15. člena (samozaposleni) in 16. člena (kmetje)
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 104/05 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. člen
(1) Uvrstitev v zavarovalno osnovo se za zavarovance iz
15. člena zakona (samozaposleni) določi na podlagi zadnjega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega
z opravljanjem dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: obračun
davka) in glede na podatke o povprečni oziroma minimalni
plači za leto, na katero se nanaša akontacija dohodnine od
dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se uvrstitev v zavarovalno osnovo za zavarovance, katerim se davčna osnova od
dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, ugotavlja z
upoštevanjem normiranih odhodkov, določi na podlagi zadnje
odločbe o odmeri dohodnine oziroma tudi podatka o znesku
obveznih prispevkov za obvezno zavarovanje (v nadaljevanju: prispevki za socialno varnost), plačanih s strani države,
in glede na podatke o povprečni oziroma minimalni plači za
leto, na katero se nanaša odločba o odmeri dohodnine.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se uvrstitev
v zavarovalno osnovo za zavarovance iz drugega odstavka
15. člena zakona določi na podlagi odločbe o odmeri dohodnine in glede na podatke o povprečni oziroma minimalni
plači za leto, na katero se nanaša odločba o odmeri dohodnine.
(4) Zavarovalna osnova zavarovanca iz prvega odstavka tega člena se določi glede na doseženi dobiček zavarovanca, ki je ugotovljen na podlagi obračuna davka brez upoštevanja prispevkov za socialno varnost ter brez znižanja in
povečanja davčne osnove, razen razlike v obrestih, skladno
z zakonom, ki ureja dohodnino.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek se zavarovalna osnova zavarovanca iz drugega in tretjega odstavka tega člena
določi glede na doseženi dobiček zavarovanca, ki je ugotovljen na podlagi odločbe o odmeri dohodnine brez upoštevanja prispevkov za socialno varnost ter brez olajšav v skladu
z zakonom, ki ureja dohodnino.
3. člen
(1) Uvrstitev v zavarovalno osnovo se za zavarovance
iz 16. člena zakona (kmetje) določi na podlagi obvestila o
višini katastrskega dohodka za napoved za odmero dohodnine, obračuna davka, odločbe o odmeri dohodnine in podatka
o znesku prispevkov za socialno varnost, plačanih s strani
države, in glede na podatke o povprečni oziroma minimalni
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plači za leto, na katero se nanaša obvestilo o višini katastrskega dohodka za napoved za odmero dohodnine oziroma
obračun davka oziroma odločba o odmeri dohodnine.
(2) Zavarovalna osnova zavarovanca iz prejšnjega
odstavka se določi glede na doseženi dobiček zavarovanca, ki je ugotovljen na podlagi obvestila o višini katastrskega dohodka za napoved za odmero dohodnine, obračuna
davka oziroma odločbe o odmeri dohodnine brez upoštevanja prispevkov za socialno varnost ter brez znižanj
davčne osnove oziroma brez znižanj in povečanj davčne
osnove, razen razlike v obrestih, v skladu z zakonom, ki
ureja dohodnino.
4. člen
(1) Doseženi dobiček iz četrtega odstavka 2. člena
tega pravilnika se na podlagi obračuna davka določi tako,
da se od zneska razlike med davčno priznanimi prihodki
in odhodki (podatek iz zap. št. 9 iz obrazca MF-DURS
obr. DOHDEJ št. 11, ki je Priloga 1 Pravilnika o obrazcu za
obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z
opravljanjem dejavnosti in njegov sestavni del, Uradni list
RS, št. 21/06) odšteje osnova za davek od dohodka iz oddajanja premoženja v najem in od dohodka iz prenosa premoženjskih pravic (podatek iz zap. št. 6 iz Tabele A: Podatki
o dohodku iz oddajanja premoženja v najem in podatek iz
zap. št. 6. iz Tabele B: Podatki o dohodku iz prenosa premoženjskih pravic v Prilogi 12, ki je sestavni del Pravilnika
o obrazcu za obračun akontacije dohodnine od dohodka,
doseženega z opravljanjem dejavnosti) ter prišteje znesek
prispevkov za socialno varnost.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je v primeru,
ko je znesek razlike med davčno priznanimi prihodki
in odhodki (podatek iz zap. št. 9 iz obrazca MF-DURS
obr. DOHDEJ št. 11, ki je Priloga 1 Pravilnika o obrazcu za
obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega
z opravljanjem dejavnosti in njegov sestavni del) enak 0,
doseženi dobiček zavarovanca enak znesku prispevkov
za socialno varnost.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za zavarovanca, ki je začel z opravljanjem dejavnosti, šteje, da znaša
doseženi dobiček zavarovanca 0.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se doseženi
dobiček, ugotovljen na podlagi obračuna davka, ki se ne
nanaša na celotno davčno leto, določi tako, da se doseženi
dobiček, ugotovljen v skladu s prvim odstavkom tega člena,
preračuna na letno raven. Preračun se opravi na naslednji
način:
Dl = (Dn/n) x 12, pri čemer je:
Dl – doseženi dobiček, preračunan na letno raven,
Dn – doseženi dobiček, določen na podlagi davčnega
obračuna,
n – število mesecev, na katere se nanaša doseženi
dobiček.
(5) Pri določanju števila mesecev, na katere se nanaša
dobiček (n) iz prejšnjega odstavka, se upošteva število dni
v začetnem mesecu, na katero se nanaša obračun davka,
odvisno od tega, ali se obračun davka nanaša na manj kot
15 dni oziroma več kot 15 dni začetnega meseca. V primeru,
da se nanaša na več kot 15 dni, se začetni mesec šteje, v
nasprotnem primeru pa ne.
5. člen
(1) Doseženi dobiček iz petega odstavka 2. člena tega
pravilnika se za zavarovanca iz drugega odstavka 2. člena
tega pravilnika na podlagi odločbe o odmeri dohodnine določi
tako, da se od dohodka odštejejo normirani odhodki.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za zavarovanca iz
drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, kateremu plačuje prispevke za socialno varnost država, doseženi dobiček
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določi tako, da se od dohodka odštejejo normirani odhodki
ter prištejejo prispevki za socialno varnost, plačani s strani
države.
(3) Določbe tretjega, četrtega in petega odstavka 4. člena tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi pri določitvi
doseženega dobička iz petega odstavka 2. člena tega pravilnika za zavarovanca iz drugega odstavka 2. člena tega
pravilnika.
6. člen
(1) Doseženi dobiček iz petega odstavka 2. člena tega
pravilnika je za zavarovanca iz tretjega odstavka 2. člena
tega pravilnika iz odločbe o odmeri dohodnine ugotovljen
dohodek, ki ga je zavarovanec – družbenik dosegel kot poslovodni delavec.
(2) Določba tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika
se smiselno uporablja tudi pri določitvi doseženega dobička
iz petega odstavka 2. člena tega pravilnika za zavarovanca
iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika.
7. člen
(1) Doseženi dobiček iz drugega odstavka 3. člena tega
pravilnika je katastrski dohodek in drugi dohodki v zvezi z
opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki se po predpisih o dohodnini štejejo kot dohodek
iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ter
dohodek iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na
kmetiji, ki se po predpisih o dohodnini šteje kot dohodek iz
dejavnosti.
(2) Kot dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se upošteva katastrski dohodek iz obvestila o višini katastrskega dohodka za napoved za odmero
dohodnine ali iz odločbe o odmeri dohodnine, brez znižanj
in olajšav in drugi dohodki v zvezi z osnovno kmetijsko in
osnovno gozdarsko dejavnostjo iz odločbe o odmeri dohodnine, povečan za prispevke za socialno varnost, plačane s
strani države.
(3) Določba tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika
se smiselno uporablja tudi pri določitvi dohodka iz prejšnjega
odstavka.
(4) Kot dohodek iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne
dejavnosti na kmetiji se upošteva dohodek teh dejavnosti
iz obračuna davka ali odločbe o odmeri dohodnine, povečan za prispevke za socialno varnost, plačane s strani
države.
(5) Za določitev dohodka iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabijo določbe 2., 4. in 5. člena tega pravilnika.
(6) Kot dobiček iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika za določitev zavarovalne osnove se upošteva dobiček
kmečkega gospodarstva, ki se določi kot seštevek dohodkov
iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ter
dohodkov iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti,
ki jih dosežejo člani kmečkega gospodarstva.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek je doseženi dobiček
v primeru, ko sta vključena v zavarovanje po 16. členu oziroma šesti alinei prvega odstavka 34. člena zakona dva ali
več članov kmečkega gospodarstva, sorazmerni del dobička kmečkega gospodarstva na posameznega zavarovanega člana, ugotovljenega na način iz prejšnjega odstavka.
8. člen
(1) Na podlagi doseženega dobička, določenega v skladu z 2., 3., 4., 5., 6. in 7. členom tega pravilnika, se zavarovalna osnova določi glede na povprečno oziroma minimalno
plačo v Republiki Sloveniji za leto, na katero se nanaša
obračun davka, odločba o odmeri dohodnine oziroma obvestilo o višini katastrskega dohodka za napoved za odmero
dohodnine, in sicer:
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Če znaša doseženi
dobiček % minimalne
letne plače (v nadaljnjem
besedilu: MPL) oziroma
povprečne letne plače
v RS (v nadaljnjem
besedilu: PPL),
nad
do
100% MPL
100% MPL
100% PPL
100% PPL
150% PPL
150% PPL
200% PPL
200% PPL
250% PPL
250% PPL
300% PPL
300% PPL
350% PPL
350% PPL
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znaša zavarovalna osnova
najmanj % minimalne plače
(v nadaljnjem besedilu: MP),
povprečne bruto plače
za predzadnji mesec
pred mesecem, v katerem
se določa zavarovalna
osnova (v nadaljnjem
besedilu: PP)
100% MP
60% PP
90% PP
120% PP
150% PP
180% PP
210% PP
240% PP

(2) Če se zavarovalna osnova določa na podlagi obvestila
o višini katastrskega dohodka za napoved za odmero dohodnine oziroma davčnega obračuna in povprečna plača v Republiki
Sloveniji za leto, na katero se obvestilo o višini katastrskega
dohodka oziroma davčni obračun nanašata, še ni znana, se
osnova določi glede na znano povprečno mesečno plačo za to
leto, preračunano na letno raven.
(3) Za povprečno plačo v Republiki Sloveniji iz prvega in
drugega odstavka tega člena se šteje povprečna plača v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, ki je objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije.
(4) Za minimalno letno plačo v Republiki Sloveniji iz prvega odstavka tega člena se šteje vsota minimalnih plač, ki so
določene za posamezni mesec leta z objavo v Uradnem listu
Republike Slovenije.

9. člen
(1) Uvrstitev v zavarovalno osnovo se na podlagi zadnje
prejete odločbe o odmeri dohodnine oziroma obvestila o
višini katastrskega dohodka za napoved za odmero dohodnine, določi za mesec, v katerem je bila odločba o odmeri
dohodnine oziroma obvestilo o višini katastrskega dohodka
za napoved za odmero dohodnine, vročeno.
(2) Uvrstitev v zavarovalno osnovo se na podlagi zadnjega obračuna davka določi za mesec po mesecu, v katerem je bil obračun davka predložen davčnemu organu.
10. člen
(1) Če zavarovanec oceni, da zavarovalna osnova ne
ustreza pričakovanemu poslovnemu izidu v tekočem letu in
bi plačevanje prispevkov od določene zavarovalne osnove ogrozilo njegovo nadaljnje poslovanje, lahko enkrat v
koledarskem letu pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije zahteva znižanje zavarovalne osnove,
vendar največ do zneska 60% povprečne plače za predzadnji
mesec pred mesecem, v katerem se določa zavarovalna
osnova.
(2) V primeru, da Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije odloči, da se zavarovancu zniža zavarovalna osnova, odločbo pošlje pristojnemu davčnemu
organu.
(3) Dovoljena znižana davčna osnova se lahko prvič
uporabi za mesec, v katerem odločba iz prejšnjega odstavka
postane dokončna.
(4) Zavarovanec iz prvega odstavka tega člena plačuje
prispevke od zavarovalne osnove iz drugega odstavka tega
člena, dokler se v skladu z drugim odstavkom 209. člena
zakona ne razvrsti v zavarovalno osnovo na novo ali dokler
se sam ne odloči za zvišanje zavarovalne osnove.
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11. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
Pravilnik o določanju zavarovalnih osnov in postopku za
razvrščanje v zavarovalne osnove (Uradni list RS, št. 45/00
in 19/02).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 429-48/2005/8
Ljubljana, dne 29. marca 2006
EVA 2006-1611-0065
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister za finance
Soglašam!
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister za delo, družino
in socialne zadeve

2095.

Pravilnik o obratovalnem monitoringu
onesnaževanja podzemne vode

Na podlagi šestega in sedmega odstavka 101. člena in
103. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04
in 20/06) izdaja minister za okolje in prostor

PRAVILNIK
o obratovalnem monitoringu onesnaževanja
podzemne vode
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa parametre podzemnih voda, ki
so predmet obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode (v nadaljnjem besedilu: obratovalni monitoring),
metodologijo njegovega izvajanja in način ter obliko sporočanja podatkov ministrstvu.
(2) Ta pravilnik določa tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec obratovalnega monitoringa za pridobitev
pooblastila in razloge za njegov odvzem.
2. člen
(področje uporabe)
(1) Določbe tega pravilnika se uporabljajo za obratovalni monitoring, ki ga je treba izvajati pri opravljanju dejavnosti,
če se odpadne vode posredno odvajajo v podzemne vode ali
obstaja verjetnost nastanka neposrednega ali posrednega
izliva onesnaževal v podzemno vodo.
(2) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi pri izvajanju monitoringa učinkov izvedenih ukrepov odprave posledic
čezmerne obremenitve okolja na območju degradiranega
okolja ali v primeru okoljske nesreče.

men:

3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

1. podzemna voda je podzemna voda v skladu z zakonom, ki ureja vode;
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2. neposredni izliv onesnaževal v podzemno vodo je
vnos onesnaževal v podzemne vode neposredno brez precejanja skozi zemljino ali kamenine, ki so pod površino tal;
3. posredni izliv onesnaževal v podzemno vodo je vnos
onesnaževal v podzemne vode posredno s pronicanjem skozi zemljino ali kamenine, ki so pod površino tal;
4. osnovni parameter je osnovni parameter standarda
kakovosti podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja
standarde kakovosti podzemne vode, in se izraža kot koncentracija onesnaževala v podzemni vodi;
5. indikativni parameter je indikativni parameter standarda kakovosti podzemne vode v skladu s predpisom, ki
ureja standarde kakovosti podzemne vode, in se izraža kot
koncentracija onesnaževala v podzemni vodi;
6. opozorilna sprememba je vrednost spremembe koncentracije onesnaževala, ki je določena kot sprememba,
pri kateri je prišlo do onesnaženja podzemne vode zaradi
posrednega ali neposrednega izliva onesnaževal v podzemno vodo iz vira onesnaženja, zaradi katerega se izvaja
obratovalni monitoring;
7. vplivno območje je območje, na katerem je velika
verjetnost, da izliv onesnaževal zaradi toka površinskih in
podzemnih voda povzroči onesnaženje podzemne vode;
8. opazovalna vrtina je objekt, opremljen za izvajanje
meritev parametrov podzemne vode in njihovo vzorčenje v
posameznih ciljnih hidrogeoloških conah;
9. meja zaznavnosti je najnižja vrednost parametra,
katera se izmeri z navedeno merilno metodo.
4. člen
(zavezanec)
Zavezanec za zagotovitev obratovalnega monitoringa je
povzročitelj obremenitve, ki opravlja dejavnost iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, in izvajalec ukrepov odprave
posledic čezmerne obremenitve okolja na območju degradiranega okolja ali v primeru okoljske nesreče (v nadaljnjem
besedilu: zavezanec).
II. OBRATOVALNI MONITORING
5. člen
(obseg obratovalnega monitoringa)
Izvedba obratovalnega monitoringa obsega:
– merjenje gladine podzemne vode in globine opazovalne vrtine,
– predčrpanje vode iz opazovalne vrtine,
– merjenje temperature zraka ter meritve temperature
vode, električne prevodnosti, pH vrednosti, vsebnosti kisika,
motnosti in redoksi potenciala na lokaciji opazovalne vrtine,
– vzorčenje podzemne vode in pripravo vzorca,
– analizo vzorca podzemne vode,
– izračun in vrednotenje spremembe osnovnih in indikativnih parametrov ter koncentracij tistih onesnaževal, ki glede
na značilnosti vira onesnaževanja lahko v primeru neposrednega ali posrednega izliva onesnaževal v podzemno vodo
povzročijo onesnaženje podzemne vode, in
– izdelavo poročila o opravljenih meritvah in analizah.
6. člen
(program obratovalnega monitoringa)
(1) Obratovalni monitoring se izvaja po programu obratovalnega monitoringa.
(2) Program iz prejšnjega odstavka je sestavljen iz
hidrogeološkega in kemijskega dela obratovalnega programa.
(3) Hidrogeološki del programa obratovalnega monitoringa sestavljajo:

Uradni list Republike Slovenije
1. prikaz hidrogeoloških razmer, vključno s prikazom
tokovne mreže podzemne vode,
2. posnetek ničelnega hidrološkega stanja podzemne
vode,
3. ciljne hidrogeološke cone,
4. lokacije ter opis izdelave in opreme opazovalnih
vrtin in
5. načrt preskušanja ustreznosti mreže opazovalnih
vrtin.
(4) Kemijski del programa obratovalnega monitoringa
sestavljajo:
1. značilnosti vira onesnaževanja, ki so pomembni za
onesnaževanje podzemne vode,
2. določitev osnovnih parametrov, ki so predmet obratovalnega monitoringa,
3. določitev indikativnih parametrov, ki so predmet obratovalnega monitoringa,
4. pogostost meritev osnovnih in indikativnih parametrov in
5. določitev opozorilne spremembe osnovnih in indikativnih parametrov.
(4) Poleg osnovnih in indikativnih parametrov se v program obratovalnega monitoringa vključi tudi merjenje koncentracij tistih onesnaževal, ki glede na značilnosti vira onesnaževanja lahko v primeru neposrednega ali posrednega
izliva onesnaževal v podzemno vodo povzročijo onesnaženje
podzemne vode.
(5) Program obratovalnega monitoringa mora izdelati
izvajalec obratovalnega monitoringa iz 16. člena tega pravilnika.
(6) Program obratovalnega monitoringa pred začetkom
izvajanja obratovalnega monitoringa potrdi ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
v postopkih izdaje predpisanih okoljevarstvenih soglasij ali
dovoljenj.
(7) Hidrogeološki del programa iz tretjega odstavka tega
člena je treba izdelati v skladu z navodili iz priloge 1, ki je
sestavni del tega pravilnika.
7. člen
(posnetek ničelnega stanja)
(1) Posnetek ničelnega stanja podzemne vode v programu obratovalnega monitoringa zajema posnetek vrednosti
osnovnih in indikativnih parametrov ter parametrov tistih onesnaževal, ki glede na značilnosti vira onesnaževanja lahko v
primeru neposrednega ali posrednega izliva onesnaževal v
podzemno vodo povzročijo onesnaženje podzemne vode na
vplivnem območju vira onesnaževanja in izven njega.
(2) Meritev za posnetek ničelnega stanja ni treba izvesti,
če je mogoče podatke o osnovnih in indikativnih parametrih
pridobiti iz podatkov, pridobljenih v okviru izvajanja programa
monitoringa kakovosti podzemne vode v skladu s predpisom,
ki ureja imisijski monitoring kakovosti podzemne vode.
8. člen
(določitev opozorilne spremembe)
(1) Opozorilna sprememba se v programu obratovalnega monitoringa določi za vsako onesnaževalo, vključeno v
obratovalni monotoring, in se izraža kot opozorilna vrednost
razmerja med izmerjeno spremembo vrednosti koncentracije
onesnaževala in vrednostjo koncentracije istega onesnaževala v podzemni vodi, v kateri ni opaznih posledic zaradi
posrednega ali neposrednega izliva onesnaževala, na naslednji način:
100 X (CN1 – CN2) / CN2
kjer je:
– CN1 vrednost koncentracije onesnaževala, izmerjena
na vplivnem območju,
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– CN2 povprečna vrednost koncentracije onesnaževala,
izmerjena izven vplivnega območja ali v okviru posnetka
ničelnega stanja podzemne vode, pri čemer je povprečna
vrednost izračunana kot povprečje rezultatov meritev, izmerjenih na opazovalni vrtini v zadnjih petih letih, če pa teh za
to obdobje ni, pa povprečje rezultatov meritev, izmerjenih v
obdobju izvajanja obratovalnega monitoringa.
(2) Opozorilna sprememba je za onesnaževala, za katera vrednost CN2 iz prejšnjega odstavka ni več kot 5-krat
večja od meje zaznavnosti koncentracije tega onesnaževala,
enaka vrednosti A iz tabele 1 iz priloge 2, ki je sestavni del
tega pravilnika.
(3) Opozorilna sprememba je za onesnaževala, za katera je vrednost CN2 iz prvega odstavka tega člena 5-krat večja
ali več kot 5-krat večja od meje zaznavnosti koncentracije
tega onesnaževala, enaka vrednosti B iz tabele 1 iz priloge 2
tega pravilnika.
III. IZVAJANJE MERITEV
9. člen
(vzorčenje podzemne vode)
(1) Za vsako opazovalno vrtino se obratovalni monitoring zagotovi v obsegu, določenem v programu obratovalnega monitoringa.
(2) Pred odvzemom vzorcev iz opazovalnih vrtin je treba obstoječo podzemno vodo v vrtini predhodno izčrpati na
način, ki je določen v programu obratovalnega monitoringa.
(3) Zaradi zagotavljanja nadzora nad hidravličnimi lastnostmi opazovalne vrtine je treba najmanj enkrat letno preskušanje opazovalne vrtine in, če je potrebno, tudi čiščenje.
10. člen
(analiza vzorca)
Analiza vzorca podzemne vode obsega meritev osnovnih in indikativnih parametrov podzemne vode ter meritev
koncentracije drugih onesnaževal, vključenih v obratovalni
monitoring na podlagi določb četrtega odstavka 6. člena
tega pravilnika.
11. člen
(uporaba merilnih metod)
(1) Za vzorčenje in meritve temperature zraka, temperature vode, električne prevodnosti, pH vrednosti, vsebnosti
kisika, motnosti in redoksi potenciala in pripravo vzorca se
uporabljajo metode, določene s standardi za merjenje parametrov podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja
imisijski monitoring kakovosti podzemne vode.
(2) Za analizo vzorca podzemnih voda se za merjenje
koncencentracij onesnaževal uporabljajo metode, določene s
standardi za merjenje parametrov podzemne vode v skladu s
predpisom, ki ureja imisijski monitoring kakovosti podzemne
vode.
(3) Za meritve, določene v prvem in drugem odstavku
tega člena, se lahko uporabljajo tudi druge merilne in analizne metode, če so rezultati validacij teh metod enaki rezultatom validacij metod standardov, določenih s predpisom, ki
ureja imisijski monitoring kakovosti podzemne vode.
(4) Standardi iz prvega in drugega odstavka tega člena
so na vpogled pri slovenskem nacionalnem organu za standardizacijo.
12. člen
(pogostost meritev)
(1) Meritve gladine podzemnih voda se izvajajo neprekinjeno z uporabo avtomatskih merilnikov ali občasno
z merjenjem gladine z uporabo ročnih merilnikov sočasno
z meritvami osnovnih in indikativnih parametrov ter drugih
onesnaževal.
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(2) Meritve osnovnih in indikativnih parametrov ter drugih onesnaževal, vključenih v obratovalni monitoring v skladu
s četrtim odstavkom 6. člena tega pravilnika, se izvajajo
najmanj štirikrat letno na kraških vodonosnikih in dvakrat
letno s časovnim presledkom najmanj dveh mesecev, če za
posamezni vir onesnaževanja v predpisu, ki ureja emisije v
okolje iz tega vira, ni drugače določeno.
IV. VPLIV NA PODZEMNO VODO
13. člen
(izračun spremembe vsebnosti)
(1) Spremembo vsebnosti onesnaževala v podzemni
vodi je treba izračunati za vsako meritev onesnaževala v
podzemni vodi, ki je vključen v program obratovalnega monitoringa.
(2) Sprememba vsebnosti onesnaževala v podzemni
vodi se izračuna kot razmerje med izmerjeno spremembo
vrednosti koncentracije onesnaževala in vrednostjo koncentracije istega onesnaževala v podzemni vodi, v kateri ni opaznih posledic zaradi posrednega ali neposrednega izliva, na
način iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika.
(3) Če je izmerjena vrednost koncentracije onesnaževala na vplivnem območju manjša od povprečne vrednosti koncentracije onesnaževala, izmerjene izven vplivnega območja,
se sprememba vsebnosti za to onesnaževalo v podzemni
vodi ne ugotavlja.
14. člen
(vpliv vira onesnaževanja na podzemno vodo)
(1) Vir onesnaževanja ne vpliva na kakovost podzemne
vode, če je sprememba vsebnosti onesnaževala v podzemni
vodi manjša od opozorilne spremembe, določene v programu
obratovalnega monitoringa za to onesnaževalo.
(2) Vir onesnaževanja ima vpliv na kakovost podzemne
vode, če je sprememba vsebnosti onesnaževala v podzemni
vodi enaka ali večja od opozorilne spremembe, določene v
programu obratovalnega monitoringa za to onesnaževalo.
V. POROČILO O OBRATOVALNEM MONITORINGU
15. člen
(poročilo o obratovalnem monitoringu)
(1) O obratovalnem monitoringu mora zavezanec za
vsako koledarsko leto izdelati poročilo.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o:
1. izvajalcu obratovalnega monitoringa,
2. zavezancu in njegovi dejavnosti,
3. vzdrževanju objektov za izvajanje obratovalnega monitoringa,
4. meritvah in interpretaciji hidrogeoloških parametrov,
5. vrsti meritev in obsegu onesnaževal, vključenih v
obratovalni monitoring,
6. mestu, času in načinu vzorčenja,
7. način predčrpanja in izmerjenih vrednostih osnovnih
parametrov podzemnih voda,
8. uporabljenih merilnih metodah in merilni opremi,
9. rezultatih vsake posamezne meritve in izračunu spremembe vsebnosti onesnaževal v podzemni vodi,
10. vrednotenju spremembe vsebnosti onesnaževal v
podzemni vodi glede na opozorilne spremembe, določene
za ta onesnaževala, in
11. ugotovitvah o vplivu vira onesnaževanja na kakovost podzemne vode.
(3) Obrazec poročila o obratovalnem monitoringu pripravi ministrstvo in ga objavi na svojih spletnih straneh.
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(4) Poročilo o obratovalnem monitoringu mora zavezanec predložiti ministrstvu na obrazcu iz prejšnjega odstavka
pisno in v elektronski obliki vsako leto do 31. marca za
preteklo leto.
(5) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora zavezanec
hraniti najmanj pet let.
VI. POGOJI ZA IZVAJANJE OBRATOVALNEGA
MONITORINGA
16. člen
(pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa)
Zavezanec, ki izvaja obratovalni monitoring sam,
ali oseba, ki izvaja obratovalni monitoring za zavezanca
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec obratovalnega monitoringa),
mora za to dejavnost imeti pooblastilo ministrstva (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo).
17. člen
(izpolnjevanje pogojev)
Izvajalec obratovalnega monitoringa mora za pridobitev
pooblastila izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je gospodarska družba, zavod ali samostojni podjetnik posameznik,
2. da ima zaposleno najmanj eno osebo z visokošolsko
izobrazbo geološke stroke z najmanj 3 leti delovnih izkušenj
s področja podzemnih voda ali, da oseba oziroma osebe, ki
izpolnjujejo te zahteve, zanj izdelujejo hidrogeološko poročilo
pogodbeno kot podizvajalci obratovalnega monitoringa, in
3. da je za izdelavo poročila kemijskega stanja pridobil
akreditacijo nacionalne akreditacijske službe za izvajanje
kemičnih analiz po metodah iz 11. člena tega pravilnika za
najmanj enega od osnovnih parametrov in enega od indikativnih parametrov.
18. člen
(pridobitev pooblastila)
(1) Izvajalec obratovalnega monitoringa pridobi pooblastilo na podlagi vloge pri ministrstvu.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o izvajalcu obratovalnega monitoringa in navedbo obsega izvajanja obratovalnega monitoringa, za katerega želi
pooblastilo.
(3) Vlogi iz prvega odstavka tega člena mora biti obvezno priloženo dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke
prejšnjega člena, dokazila iz 1. in 3. točke prejšnjega člena
pa pridobi ministrstvo po uradni dolžnosti.
(4) Ministrstvo izda pooblastilo za izvajanje meritev in
analiz vsebnosti onesnaževal v podzemni vodi v obsegu, za
katerega izvajalec obratovalnega monitoringa zaprosi.
19. člen
(izdaja in odvzem pooblastila)
(1) Izvajalcu obratovalnega monitoringa ministrstvo izda
pooblastilo, če izpolnjuje pogoje iz 17. člena tega pravilnika
in je vložil vlogo iz prejšnjega člena. Pooblastilo se izda za
največ šest let. Pooblastilo se obnovi na podlagi vloge, če
izvajalec obratovalnega monitoringa izpolnjuje pogoje, določene v 17. členu tega pravilnika.
(2) Ministrstvo lahko izvajalcu obratovalnega monitoringa odvzame pooblastilo pred prenehanjem njegove veljavnosti:
1. če ne izpolnjuje več pogojev iz 17. člena tega pravilnika ali
2. če je dvakrat zaporedoma dosegel negativni rezultat
pri medlaboratorijskih primerjalnih analizah za isto onesnaževalo.
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20. člen
(seznam pooblaščenih oseb)
(1) Ministrstvo vodi seznam pooblaščenih izvajalcev
obratovalnega monitoringa, ki je na vpogled na njegovih
spletnih straneh.
(2) Seznam iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje
podatke:
1. ime in priimek oziroma naziv in naslov oziroma sedež
pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa,
2. obseg izvajanja obratovalnega monitoringa, za katerega ima pooblastilo.
VII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
21. člen
(veljavnost pooblastila za obstoječe izvajalce obratovalnega
monitoringa)
Osebe, ki so pridobile pooblastilo za izvajanje monitoringa podzemnih voda na podlagi določb Pravilnika o monitoringu onesnaženosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi (Uradni list RS, št. 5/00), lahko izvajajo obratovalni monitoring v
skladu z določbami tega pravilnika do prenehanja veljavnosti
pooblastila za izvajanje monitoringa podzemnih voda.
22. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnika o monitoringu onesnaženosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi (Uradni list RS, št. 5/00).
23. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-41/2006
Ljubljana, dne 8. marca 2006
EVA 2006-2511-0090
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
PRILOGA 1

Navodila za izdelavo hidrogeološkega poročila za
program obratovalnega monitoringa
1. Prikaz hidrogeoloških razmer
1.1 Geomorfološke in hidrološke razmere: podati je
treba opis lege vira onesnaževanja glede na geomorfološke
razmere. Opisati je treba osnovne reliefne značilnosti.
Podati je treba opis lege vira onesnaževanja glede na
pojave površinske vode. Opisati je treba tekoče ali stoječe
vode in podati podatke o stalno tekočih vodah in vodah, ki so
samo občasno tekoče površinske vode.
1.2 Geološke razmere: podati je treba naslednji opis:
– okviren opis litostratigrafskih razmer, ki vladajo na
vplivnem območju vira onesnaževanja, v obsegu, ki je pomemben za opredelitev pojavljanja podzemne vode in za
izvajanje obratovalnega monitoringa,
– opis tektonike obravnavanega območja. Za vire onesnaževanja, ki leže na medzrnskih vodonosnikih, je treba
podati le podatke, za katero tektonsko enoto gre. Pri virih
onesnaževanja, ki ležijo na kamninah, se navedejo podatki
o strukturah, ki vplivajo na tok podzemne vode (na podlagi
kartiranja se določijo razpoklinske, porušene in zdrobljene
cone).
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1.3 Hidrogeološke razmere: poglavje je treba razdeliti
na tri sklope:
1.3.1 pojavi podzemne vode
V tem sklopu se opredeli geološke (litostratigrafske člene), v katerih nastopa podzemna voda. Opiše se morebitne
izvire, ki se nahajajo v dolvodni smeri od vira onesnaževanja
ter morebitne druge hidrogeološke pojave, s pomočjo katerih
je mogoče sklepati na prostorsko porazdelitev podzemne
vode (npr. vodokazna brezna, ponori, gramoznice s prosto
gladino podzemne vode itd.);
1.3.2 vodonosniki (vodonosne strukture)
V tem sklopu se opredeli vodonosnike (vodonosne
strukture), nad katerimi leži vir onesnaževanja ali pa se nahajajo na vplivnem območju vira onesnaževanja.
Opredeli se vrsto vodonosnika (medzrnski, razpoklinski,
kraški) ter hidrodinamski tip vodonosnika (zaprt, polzaprt,
odprt).
Opredeli se geometrijo vodonosnika (raztezanje v vodoravni in navpični smeri). Geometrijo se poda na hidrogeološki
karti in na hidrogeoloških profilih.
V okviru tega poglavja se opredeli in opiše tudi morebitne litostratigrafske člene, ki imajo lahko vlogo bariere pri
širjenju onesnaženja z območja vira onesnaževanja;
1.3.3 hidrogeološke lastnosti kamnin in sedimentov
V tem sklopu se opredeli vrednosti hidrogeoloških parametrov (prepustnost, transmisivnost, poroznost) plasti, na
katerih leži vir onesnaževanja in tistih, ki se nahajajo v vplivnem območju vira onesnaževanja. Sestavni del poglavja so
kartne priloge.
Hidrogeološke karte se izdela po merilih standardov
Mednarodne zveze hidrogeologov IAH. Hidrogeološka karta
mora biti izdelana na podlagi hidrogeološkega kartiranja. Na
karti morajo biti podani vsi hidrogeološki pojavi in objekti ter
pojavi površinskih vod. Karta mora vsebovati informacijo,
kdaj je bilo hidrogeološko kartiranje opravljeno. Hidrogeološka karta mora biti izdelana na podlagi hidrogeološkega
kartiranja in obstoječe strokovne dokumentacije.
Minimalni prikaz okoli območja vira onesnaževanja
sega do površinske razvodnice; če te ni mogoče določiti, pa
do 500 m od zunanjih robov vira onesnaževanja. Ne glede
na to mora prikazano območje vsebovati vse hidrogeološke
pojave in vplive vira onesnaževanja, ki so podani v hidrogeološkem poročilu.
2. Posnetek ničelnega stanja
Posnetek ničelnega stanja podzemne vode se sestoji iz
opredelitve nivojev in smeri toka podzemne vode ter kemijskega stanja podzemne vode.
Izdelovalec hidrogeološkega poročila opredeli nivoje
in smeri toka podzemne vode ter sodeluje pri interpretaciji
kemijskega stanja podzemne vode.
Kot posnetek ničelnega stanja podzemne vode je treba
obravnavati porazdelitev podzemne vode v prostoru. V okviru
posnetka ničelnega stanja se opredeli tudi hitrost toka podzemne vode ter količine podzemne vode, ki se pretakajo pod
virom onesnaževanja.
V medzrnskih vodonosnikih je treba ničelno stanje opredeliti s karto gladin podzemne vode. Karta gladin podzemne
vode mora biti opredeljena na podlagi hidrogeoloških objektov, ki omogočajo zanesljiv prikaz lege podzemne vode v
prostoru.
Ničelno stanje v kamninah, ki niso kraške, je treba prikazati s piezometrično gladino podzemne vode v prostoru in na
ta način opredeliti hitrosti in pretok podzemne vode.
V kamninah, ki so kraške, je treba opredeliti najbolj
verjetne poti toka podzemne vode. Te smeri se lahko opredelijo na podlagi tektonskega kartiranja, sledilnih poizkusov
in opazovanja kemijskega stanja podzemne vode ali tudi
geofizikalnih raziskav. Na podlagi teh raziskav je treba podati
oceno hitrosti in pretoka podzemne vode.
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Kot posnetek ničelnega kemijskega stanja je treba
obravnavati kemijsko stanje podzemne vode pred izgradnjo
vira onesnaževanja. Pri obstoječih virih onesnaževanja se
ničelno stanje določa na podlagi trenutnih razmer v podzemni
vodi v gorvodni smeri od vira onesnaževanja.
3. Ciljne hidrogeološke cone
Ciljna hidrogeološka cona je tista litostratigrafska enota,
v kateri lahko zaradi izcejanja onesnaževal z območja vira
onesnaževanja nastane onesnaženje podzemne vode.
Opazovanje ciljne hidrogeološke cone je ustrezno, če
so zagotovljene reprezentativne meritve vpliva obremenjevanja podzemne vode zaradi vira onesnaževanja glede na
nivoje in smeri toka podzemne vode in je določeno kemijsko
stanje podzemne vode v ciljni hidrogeološki coni.
V okviru ničelnega stanja je potrebno opredeliti možne
posledice, ki bi nastale zaradi vpliva vira onesnaževanja na
podzemno vodo v ciljni hidrogeološki coni. Še posebno je
potrebno opredeliti, ali bi obremenitev iz vira onesnaževanja in vpliv vira onesnaževanja na stanje podzemne vode
poslabšala stanje podzemne vode, ki se izkorišča za oskrbo
z vodo ali od katere je odvisno stanje površinskih vodnih ali
kopenskih ekosistemov.
Pri določanju ciljne hidrogeološke cone se podzemno
vodo obravnava kot transportni medij. Širjenje onesnaženja,
ki bi povzročilo spremembe smeri toka in nivojev podzemne
vode, ni dopustno.
4. Lokacije ter opis izdelave in opreme opazovalnih
objektov
4.1 Objekti za monitoring
Monitoring podzemnih vod se izvaja na hidrogeoloških
objektih, s pomočjo katerih se lahko opazuje vpliv vira onesnaževanja na podzemno vodo. To so:
– opazovalni objekti, izdelani za ta namen,
– obstoječi kopani vodnjaki,
– izviri v dolvodni smeri od vira onesnaževanja,
– izviri v gorvodni smeri od vira onesnaževanja,
– gramoznice in drugi umetni izkopi s prosto gladino podzemne vode, če vir onesnaževanja meji neposredno
nanje,
– vodokazna brezna,
– površinske vode, ki se napajajo s podzemno vodo, ki
doteka iz smeri vira onesnaževanja,
– drugi umetni zajemi površinskih vod.
V programu obratovalnega monitoringa morajo biti naravni objekti opisani. V opisu se navede način merjenja in
morebitne ureditvene ukrepe.
Opazovanje površinskih voda je obvezno tam, kjer podzemna voda z območja vira onesnaževanja predstavlja pomemben prispevek k bilanci opazovanega vodotoka. Pri virih
onesnaževanja, ki so pod neposrednim vplivom nihanja pretočnih višin površinski tekočih voda, se objekt za opazovanje
izdela tako, da je možno oceniti kemijsko stanje podzemne
vode, ki je pod vplivom vira onesnaževanja.
4.2 Obstoječi objekti za monitoring
Pri obstoječih umetnih hidrogeoloških objektih (vodnjaki, opazovalne vrtine) je potrebno podati njihove tehnične
značilnosti. Hkrati se poda presojo njihove ustreznosti za
izvajanje monitoringa ter opiše njihove lege glede na vir
onesnaževanja (gorvodno/dolvodno).
Sestavni del programa obratovalnega monitoringa so
hidrogeološki popisi vrtin s tehničnimi podatki o vgrajenih
ceveh.
Sestavni del programa obratovalnega monitoringa je
tudi ocena izdatnosti opazovalnih objektov. Ocenita se način
in volumen črpanja, ki je potreben za vzorčenje.
Vzorčenje se izvaja v obdobju nizkih in visokih voda.
4.3 Novi objekti za monitoring
V kolikor obstoječi hidrogeološki objekti ne omogočajo
ustreznega opazovanja ciljne hidrogeološke cone, se izvedejo nove opazovalne vrtine.
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Izdelati je potrebno načrt izvedbe novih opazovalnih
vrtin. V tem načrtu se poda:
– predvidene lege vrtin s koordinatami,
– položaj vrtine glede na vir onesnaževanja in glede na
tok podzemne vode (gorvodno/dolvodno),
– predvidene globine,
– tehnične podrobnosti, s katerimi je mogoče pridobiti
ponudbo za vrtanje in ga izvesti po merilih stroke.
Pri načrtu novih opazovalnih vrtin je potrebno upoštevati
naslednje minimalne konstrukcijske zahteve:
– filtri se izvedejo na celotnem območju omočenega
dela vodonosnika, pri čemer je treba upoštevati najvišje
gladine podzemne vode,
– vrtine v medzrnskih sedimentih in kamninah se vrtajo
na jedro, jedro se popiše v skladu s standardi geološke
stroke,
– vrtine v kraških in razpoklinskih kamninah se lahko
vrtajo s tehnologijo brez odvzema jedra, vendar je potrebno
izdelati popis litološkega stolpca na podlagi vzorčenja izvrtanine z najmanjšim intervalom na 2 m,
– vrtine se opremijo s piezometrskimi cevmi najmanjšega svetlega premera 80 mm oziroma večjega, da se zagotovita ustrezno predčrpanje in odvzem vzorcev,
– vrtine, namenjene opazovanju kemijskega stanja
podzemne vode, se opremijo s piezometrskimi cevmi, ki ne
vplivajo na kakovost vzorčevane podzemne vode,
– pri vrtinah, ki so namenjene opazovanju nivojev podzemne vode, je potrebno zagotoviti ustrezno odzivanje vrtine
na hidravlične spremembe v vodonosniku,
– vrtine morajo biti aktivirane z metodo, ki ustreza hidravličnim razmeram v vodonosniku,
– piezometer mora imeti izdelano uvodno kolono in
ustje vrtine mora biti zatesnjeno, da se prepreči dotok površinske vode v vodonosno plast,
– ustja vrtin morajo biti obvezno ustrezno zaščitena s
kapo, priporočena je robustna zaščita ustja,
– v vrtinah se izvedejo meritve za opredelitev hidravličnih lastnosti vrtin in zajetih hidrogeoloških plasti (izdatnost,
prepustnost, učinkovitost), pri pričakovanih prepustnostih
manjših kot 5x10-5 m/s se lahko izvede nalivalni test, pri pričakovanih prepustnostih več večjih kot 5x10-5 m/s se izvede
kratek črpalni poizkus,
– na podlagi zgornjih podatkov se opredeli prostornino
vodnjaka in vrtine, stopnjo aktiviranosti, kar je osnova za
določitev dopustne količine črpanja pri vzorčenju,
– izjemoma se lahko v zelo slabo izdatnih vodonosnikih
predvidi vzorčevanje z žličkanjem ali vzorčevalnikom.
4.4 Vir onesnaževanja na kraškem območju
Program obratovalnega monitoringa se načrtuje le za
obstoječe vire onesnaževanja, ker gradnja novih virov na
kraškem območju ni dopustna.
Obstoječi vir onesnaževanja na krasu se obravnava
individualno.
Opazovalni objekti se na kraških vodonosnikih izvedejo
tam, kjer je to tehnično izvedljivo in kjer so pričakovani smiselni rezultati.
V programu obratovalnega monitoringa je potrebno natančno opredeliti vzroke za opustitev izvedbe opazovalnih
objektov.
Za monitoring virov onesnaževanja na krasu se do njihovega zaprtja uporabljajo predvsem naravni hidrogeološki
objekti. Tam, kjer teh objektov ni ali pa so tako daleč, da lahko
na poti od vira onesnaževanja do njih pride do velikega razredčenja onesnaževal in zaradi tega izvajanje obratovalnega
monitoringa podzemne vode ni mogoče neposredno, je treba
z obratovanjem vira onesnaževanja v najkrajšem možnem
času prenehati.
Učinke na podzemno vodo se na teh virih onesnaževanja opazuje posredno preko obremenitev in hidrološke
bilance padavinskih in izcednih voda ter preverjanja hidravličnih značilnosti prekrivnih materialov. Ustreznost prekrivnih
materialov se dokaže s hidrološko bilanco.
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5. Opazovanja nivojev in smeri toka podzemne
vode
Opazovanje nihanja gladin podzemne vode se izvaja z:
– zveznimi meritvami ali
– občasnimi meritvami.
Priporočeno je izvajanje zveznih meritev na vseh opazovalnih objektih, na katerih se izvaja opazovanje kemijskega
stanja podzemne vode, ter na objektih, ki so pomembni za
določanje dinamike podzemne vode v vodonosniku.
Zvezne meritve so obvezne v kraških vodonosnikih
ter v vodonosnikih, kjer je podzemna voda na območju vira
onesnaževanja pod neposrednim vplivom nihanja pretočnih
nivojev v površinskem vodotoku.
Zvezne meritve pretokov so na krasu obvezne na vseh
naravnih hidrogeoloških objektih, ki se nahajajo v dolvodni
smeri od vira onesnaževanja in so vključeni kot točke za
opazovanje kemijskega statusa podzemne vode.
V nekraških vodonosnikih so zvezne meritve gladin
podzemne vode obvezne tam, kjer imamo opraviti s hitrim
nihanjem podzemne vode (hitrost dviga podzemne vode
srednje povprečje 10 cm/dan).
Zvezne meritve so obvezne tudi povsod tam, kjer drugače ni možno zanesljivo oceniti smeri in pretokov podzemne
vode pod virom onesnaževanja in bi lahko bila zaradi tega
ocena vpliva na smer in gladino podzemne vode in kemijsko
stanje podzemne vode napačna.
V vodonosnikih, za katere ne veljajo zahteve te točke,
se meritve lahko izvajajo ročno s pogostostjo meritev enkrat
na 14 dni.
6. Načrt preskušanja ustreznosti mreže opazovalnih
objektov
Na podlagi meritev nivojev podzemne vode in na podlagi preverjanja prehodnosti vrtin ter reaktivacije vrtin se
ugotavlja, ali nivoji podzemne vode v opazovanih objektih
nihajo ali ne.
Opazovani objekti so ustrezni, v kolikor so zabeležena nihanja nivojev podzemne vode. Preverjanje ustreznosti
objektov se izvede enkrat letno.
Na podlagi opravljenih meritev se izvede analiza trendov opazovanj in medsebojna primerjava meritev v posameznih opazovalnih objektih. Izhodišče analize je medsebojna
primerjava nivogramov posameznih opazovalnih objektov.
Analizira se morebitne trende nihanja podzemne vode (naraščanje ali upadanje). Ta primerjava je tudi izhodišče za
ugotavljanje stanja objektov in ocene o pravilnem delovanju
objektov. Preverjanje se izvede enkrat letno, na koncu opazovalnega obdobja, ki traja eno leto.
V okviru presojanja ustreznosti umetnih opazovalnih
objektov se sprejme odločitev, ali je objekt potrebno očistiti.
Na koncu enoletnega opazovanja se izvede presoja o
ustreznosti obstoječih opazovalnih objektov.
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Če opazovani objekt odpove ali je uničen, je potrebno
izvesti novega. Obstoječe opazovalne objekte, ki niso v funkciji, je treba obnoviti.
Presojo ustreznosti opazovalnih objektov se poda v
letnem poročilu.
7. Obvezne kartne podlage
Karta 1. Lega vira
onesnaževanja v prostoru
Karta 2. Hidrogeološka
karta
Karta 3. Karta objektov za
monitoring
Karta 4. Vzdolžni
hidrogeološki profil
Karta 5. Prečni
hidrogeološki profil
Karta 6. Ciljna
hidrogeološka cona

M: 1: 25 000 ali manjše
M: 1: 5 000 (na krasu
izjemoma manjše merilo)
M: 1: 5 000 (na krasu
izjemoma manjše merilo)
M: 1: 5 000 ali podrobnejše
merilo
M: 1: 5 000 ali podrobnejše
merilo
M: 1: 5 000

Objekti monitoringa morajo biti označeni na vseh kartah.
8. Pogoji za opustitev izvajanja obratovalnega monitoringa
Obratovalni monitoring podzemne vode se lahko opusti
le tam, kjer se s podrobnimi hidrogeološkimi raziskavami nedvoumno dokaže, da se onesnaženje z vira onesnaževanja ne
širi s podzemno vodo.
Opustitev monitoringa za vire onesnaževanja, ki leže na
kraških kamninah, ni dovoljena.
Iz hidrogeološkega poročila, ki je osnova predloga za
opustitev monitoringa podzemnih voda, mora biti še posebej
razvidno, da:
– se onesnaženje iz vira onesnaževanja ne širi s podzemnimi vodami,
– leži vir onesnaževanja na zelo slabo prepustnih plasteh in
– izcedne vode iz vira onesnaževanja posredno ali neposredno ne iztekajo na območje, kjer so prisotne podzemne
vode.
V primeru prisotnosti podzemne vode pod virom onesnaževanja v geoloških plasteh z zelo nizko prepustnostjo se v
okviru hidrogeološkega poročila določi pogostost obratovalnega monitoringa z intervalom enkrat na leto ali na več let.
V okviru raziskav, ki se jih izvede za potrebe opustitve
izvajanja monitoringa, se prav tako izvedejo objekti za obratovalni monitoring ali pa se v ta namen določijo naravni opazovalni objekti. Opazovalni objekti morajo biti izvedeni ali določeni
tako, da je mogoče kadarkoli preveriti predpostavke in dokaze,
na podlagi katerih je bila odobrena opustitev obratovalnega
monitoringa. Opazovalne objekte je potrebno vzdrževati tudi
po opustitvi obratovalnega monitoringa.

PRILOGA 2
Opozorilne spremembe
Tabela 1: Opozorilne spremembe A in B

Parameter
OSNOVNI PARAMETRI
TOC
AOX
Amonij

Enota

Izražen
kot

mg/l
µg/l
mg/l

C
Cl
NH4

5285

Meja
zaznavnosti

0,5
2
0,01

Opozorilna
sprememba
(%)
A

Opozorilna
sprememba
(%)
B

+100
+100
+200

+50
+50
+100
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Enota

Izražen
kot

Natrij
Kalij
Kalcij
Magnezij
Železo
Hidrogenkarbonati
Nitrati
Sulfati
Kloridi
Ortofosfati
Bor
INDIKATIVNI PARAMETRI
Nitriti

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Na
K
Ca
Mg
Fe
HCO3
NO3
SO4
Cl
PO4
B

1
1
3
1
1
3
1
1
1
0,05
0,02

Opozorilna
sprememba
(%)
A
+500
+500
+100
+100
+300
+100
+100
+500
+500
+100
+100

mg/l

NO2

0,01

+200

+100

Fluoridi
Cianidi
Sulfidi
Kovine
Aluminij
Antimon
Arzen
Baker
Barij
Berilij
Cink
Kadmij
Kobalt
Kositer
Krom (skupno)
Krom (6+)
Mangan
Molibden
Nikelj
Selen
Srebro
Svinec
Talij
Titan
Telur
Vanadij
Živo srebro
Mineralna olja
Fenolne snovi
Epiklorhidrin

mg/l
µg/l
mg/l

F
CN
S

0,1
5
0,05

+200
+200
+200

+100
+100
+100

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Al
Sb
As
Cu
Ba
Be
Zn
Cd
Co
Sn
Cr
Cr 6+
Mn
Mo
Ni
Se
Ag
Pb
Tl
Ti
Te
V
Hg

1
0,2
1
1
10
0,2
5
0,1
1
2
1
1
0,2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,1
5
1
1

+300
+300
+300
+300
+300
+300
+300
+300
+300
+300
+300
+300
+300
+300
+300
+300
+300
+300
+300
+300
+300
+300
+100
+100
+300
+200

+150
+100
+100
+100
+100
+100
+100
+100
+100
+100
+100
+100
+150
+100
+100
+100
+100
+100
+100
+100
+100
+100
+100
+50
+100
+200

Lahkohlapni klorirani
ogljikovodiki – LKCH (1)

µg/l

Cl

2.0

+200

+100

0,5
0,1
0,3
0,1
0,5
0,5
0,2

+100
+100
+100
+100
+100
+100
+100

+100
+100
+100
+100
+100
+100
+100

Parameter

Diklorometan
Tetraklorometan
Kloroform
1, 1, 1-trikloroetan
1,2 – Dikloroetan
cis 1,2 – Dikloroeten
Trikloroeten

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Meja
zaznavnosti

Opozorilna
sprememba
(%)
B
+1000
+1000
+50
+50
+150
+50
+50
+1000
+1000
+50
+50
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Tetrakloroeten
Lahkohlapni aromatski
ogljikovodiki – BTX (2)

µg/l
µg/l

0,2
1

Opozorilna
sprememba
(%)
A
+100
+200

Poliklorirani bifenili – PCB
(3)
Policiklični aromatski
ogljikovodiki – PAH (4)

µg/l

0,02

+300

+100

µg/l

0,01

+200

+100

Pesticidi (5)
Alaklor
Terbutilazin
Dimetenamid
Klortoluron
Metolaklor
Atrazin
Desetil – atrazin
Desizopropil – atrazin
Simazin
Prometrin
Propazin

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

0,05
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

+200
+100
+100
+100
+100
+100
+100
+100
+100
+100
+100
+100

+100
+100
+100
+100
+100
+100
+100
+100
+100
+100
+100
+100

Parameter

Enota

Izražen
kot

Meja
zaznavnosti

(1) vsota lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov. Za parametre, ki v tabeli niso navedeni, je opozorilna sprememba A:
+100 in B: +100,
(2) vsota benzena, toluena, ksilena in alkil benzenov
(orto, meta, para),
(3) vsota polikloriranih bifenilov – PCB-28, PCB-52,
PCB-101, PCB.138, PCB-153, PCB-180, PCB-194
(4) vsota policikličnih aromatskih ogljikovodikov – fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, indeno(1,2,3-cd)piren in benzo(ghi)perilen (mejna vrednost za pitno
vodo velja za seštevek, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
indeno(1,2,3-cd)piren in benzo(ghi)perilen). Monitoring pesticidov
se opravlja za obvezen nabor iz Tabele 1 in za relevantne spojine
iz skupine pesticidov in njihovih razgradnih produktov, katerih
prisotnost ugotovimo z GC-MS identifikacijo. Za vsak parameter
iz vsote velja opozorilna sprememba A: +200 in B: +100
(5) vsota pesticidov in njihovih metabolitov (organoklorni,
triazinski, organofosforni, derivati fenoksi ocetne in sečne kisline). Za parametre, ki v tabeli niso navedeni, velja opozorilna
sprememba A: +100 in B: +100.

2096.

PRAVILNIK
o ravnanju z radioaktivnimi odpadki
in izrabljenim gorivom
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja razvrščanje radioaktivnih odpadkov
glede na stopnjo in vrsto radioaktivnosti, ravnanje z radio-

Opozorilna
sprememba
(%)
B
+100
+100
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aktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, obseg poročanja
o nastajanju radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva
ter način in obseg vodenja centralne evidence nastajanja
radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva in vodenja
evidenc skladiščenih in odloženih radioaktivnih odpadkov in
izrabljenega goriva.
2. člen
(uporaba)
Določbe tega pravilnika se uporabljajo za:
1. snovi v plinasti, tekoči ali trdni obliki, predmete ali
opremo, ki vsebujejo radioaktivne snovi ali so radioaktivno
kontaminirani, tako da presegajo ravni opustitve, če nastanejo kot odpadek sevalnih dejavnosti ali intervencijskih
ukrepov ali če jih njihov imetnik namerava ali mora zavreči,
ker zanje ni predvidena nadaljnja uporaba ali za njihovo
uporabo nima dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo
varstvo pred ionizirajočimi sevanji (v nadaljnjem besedilu:
radioaktivni odpadki), in
2. izrabljeno gorivo.

Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki
in izrabljenim gorivom

Na podlagi sedmega odstavka 93. člena Zakona o
varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) minister za
okolje in prostor izdaja

Stran

men:

3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

1. embalaža so izdelki, namenjeni temu, da radioaktivne
odpadke ali izrabljeno gorivo obdajajo ali držijo skupaj zaradi
shranjevanja ali varovanja, zaradi ravnanja z njimi, zaradi
njihove dostave ali prestavitve na poti od kraja nastanka v
predelavo, med skladiščenjem ali med odlaganjem. V embalažo so vloženi radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo
neposredno ali že predhodno embalirani;
2. imetnik je povzročitelj radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva ali oseba, ki ima radioaktivne odpadke ali
izrabljeno gorivo v posesti;
3. javna služba je obvezna državna gospodarska javna
služba ravnanja z radioaktivnimi odpadki v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko
varnost;
4. merila sprejemljivosti za prevzem v skladiščenje ali
odlaganje so kakovostno ali količinsko izražene zahteve v
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zvezi z lastnostmi radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega
goriva, ki jih morajo izpolnjevati radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo zaradi varnosti njihovega skladiščenja ali
odlaganja;
5. kritičnost je stanje snovi, ko v njej poteka stabilna
jedrska verižna reakcija, ki se sama vzdržuje;
6. odlagališče je jedrski objekt, v katerega se namestijo
radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo brez namena, da bi
jih ponovno prevzeli;
7. odležavanje je začasno shranjevanje ali zadrževanje
radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva za določen
čas, zato da se zmanjša aktivnost radionuklidov ali njihova
toplotna moč;
8. opustitev nadzora je postopek v skladu predpisom, ki
ureja sevalne dejavnosti, na podlagi katerega se z radioaktivnimi odpadki ne ravna več po predpisih, ki urejajo varstvo
pred ionizirajočimi sevanji;
9. paket je embalaža skupaj z notranjimi pregradami
ali absorpcijskim materialom, radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom. Paket je tudi nepakiran kosovni radioaktivni
odpadek ali nepakirano izrabljeno gorivo;
10. pisni postopki so zapisana navodila, po katerih se
ravna z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom;
11. povzročitelj je oseba, katere dejavnost povzroča
nastajanje radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva;
12. prehodni radioaktivni odpadki so radioaktivni odpadki, pri katerih se prej kot v petih letih odležavanja ali
skladiščenja specifična aktivnost vsebovanih radionuklidov
zniža na raven, pri kateri imetnik v skladu s predpisom, ki
ureja sevalne dejavnosti, opusti nadzor nad radioaktivnimi
odpadki;
13. predelava so naslednji postopki obdelave radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva pred skladiščenjem,
prevozom ali odlaganjem:
– postopki predobdelave, s katerimi se radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo pripravi na obdelavo;
– postopki obdelave, s katerimi se spremenijo lastnosti
radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva zaradi tehničnih, ekonomskih ali varnostnih razlogov, ter
– postopki priprave, s katerimi se pripravijo pakirani ali
nepakirani radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo v obliko,
ki ustreza zahtevam za prevoz, skladiščenje ali odlaganje;
14. premeščanje je interni transport radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva na območju objekta, v katerem
se izvaja sevalna dejavnost;
15. ravnanje so vse organizacijske in fizične aktivnosti,
ki se izvajajo pri shranjevanju, premeščanju, predelavi, skladiščenju ali odlaganju radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega
goriva;
16. specifična površinska kontaminacija je aktivnost,
izražena v Bq na enoto površine;
17. skladišče je jedrski objekt, v katerem se za določeno časovno obdobje skladiščijo radioaktivni odpadki ali
izrabljeno gorivo;
18. shramba je prostor, v katerem povzročitelj ali imetnik lahko začasno shranjuje radioaktivne odpadke do njihove
predaje v skladišče ali izvajalcu javne službe;
19. zaostala toplota je toplota, ki nastaja zaradi radioaktivnega razpada v radioaktivnih odpadkih ali izrabljenem
gorivu.
II. RAZVRŠČANJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV
4. člen
(razvrščanje radioaktivnih odpadkov)
(1) Radioaktivni odpadki se glede na agregatno stanje
delijo na trdne, tekoče in plinaste.
(2) Radioaktivni odpadki v trdni obliki se glede na stopnjo
in vrsto radioaktivnosti razvrščajo v naslednje kategorije:
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1. prehodno radioaktivni odpadki;
2. zelo nizko radioaktivni odpadki (v nadaljnjem besedilu: ZNRAO), za katere lahko upravni organ, pristojen za
jedrsko in sevalno varnost (v nadaljnjem besedilu: Uprava),
odloči o opustitvi nadzora;
3. nizko in srednje radioaktivni odpadki (v nadaljnjem
besedilu: NSRAO), za katere pri ravnanju z njimi ni treba
upoštevati njihove toplotne moči, razvrščajo pa se v dve
skupini:
3.1 kratkoživi NSRAO, pri katerih je specifična aktivnost v radioaktivnih odpadkih vsebovanih sevalcev alfa z
razpolovnim časom, daljšim kot 30 let, enaka ali nižja od
4000 Bq/g v posameznem paketu, vendar v povprečju ne več
kot 400 Bq/g v celotni količini NSRAO;
3.2 dolgoživi NSRAO, pri katerih specifična aktivnost
sevalcev alfa presega omejitve za kratkožive NSRAO;
4. visoko radioaktivni odpadki (v nadaljnjem besedilu:
VRAO), ki vsebujejo radionuklide, katerih razpad sprošča toliko toplote, da jo je potrebno upoštevati pri ravnanju z njimi;
5. radioaktivni odpadki z naravnimi radionuklidi, ki nastajajo pri pridobivanju in predelavi jedrskih mineralnih surovin ali v drugih industrijskih procesih in niso zaprti vir sevanja
v skladu s predpisom, ki ureja uporabo virov sevanja in
sevalne dejavnosti.
III. SPLOŠNE ZAHTEVE ZA RAVNANJE Z
RADIOAKTIVNIMI ODPADKI IN IZRABLJENIM GORIVOM
5. člen
(pisni postopki)
(1) Ravnanje z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim
gorivom se mora izvajati v skladu s pisnimi postopki, katerih
izdelavo zagotovi imetnik.
(2) Obseg in vsebina pisnih postopkov sta določeni v
prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Če je imetnik upravljavec sevalnega ali jedrskega
objekta, morajo biti pisni postopki iz prvega odstavka tega
člena pripravljeni v skladu z imetnikovim programom zagotovitve kakovosti in morajo vsebovati sestavine, ki so določene
v prilogi 1 tega pravilnika.
6. člen
(program gospodarjenja z radioaktivnimi odpadki ali
izrabljenim gorivom)
(1) Imetnik, ki je upravljavec sevalnega ali jedrskega
objekta, mora zagotoviti, da se z radioaktivnimi odpadki ali
izrabljenim gorivom ravna v skladu s programom gospodarjenja z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom (v
nadaljnjem besedilu: Program), ki mora biti izdelan v skladu
z operativnimi programi Nacionalnega programa ravnanja z
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom.
(2) Program je samostojen dokument, katerega vsebina
mora biti v skladu z vsebino varnostnega poročila in ki je izdelan v skladu s prilogo 2, ki je sestavni del tega pravilnika,
in imetnikovim programom zagotavljanja kakovosti, ter mora
vsebovati najmanj podatke o:
1. organizaciji dejavnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom, vključno z opredelitvijo odgovornosti in navedbo usposobljenosti odgovornih oseb v
skladu s predpisom, ki ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
delavci, ki opravljajo za varnost pomembna dela v jedrskih
in sevalnih objektih;
2. pisnih postopkih iz prejšnjega člena, standardih in
drugih dokumentih, v skladu s katerimi se ravna z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom;
3. načinu nastajanja radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva ter o kategorijah, vrstah, količinah in predvidenih
količinah njihovega nastajanja po letih;
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4. načinih ravnanja z radioaktivnimi odpadki oziroma
izrabljenim gorivom v času nastanka Programa in predvidenih načinih ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim
gorivom;
5. tehničnih, organizacijskih in drugih ukrepih za zmanjševanje nastajanja radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega
goriva in preprečitev škodljivih vplivov na zdravje ljudi in radioaktivne kontaminacije življenjskega okolja v času priprave
Programa in o predvidenih tovrstnih ukrepih v prihodnosti;
6. predvidenem ravnanju v zvezi s predajo radioaktivnih
odpadkov ali izrabljenega goriva izvajalcu javne službe, njihovim odlaganjem, njihovem izvozom oziroma iznosom v druge
države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU),
opustitvijo nadzora in drugem ravnanju v zvezi z vodenjem
evidence radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva;
7. zmogljivostih ter stopnjah zasedenosti zmogljivosti za
vsa ravnanja z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom
v času priprave Programa in o predvidenih zmogljivostih ter
stopnjah zasedenosti v prihodnosti za ta ravnanja;
8. uporabi, izbiri in načrtovanju ravnanja z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom, pri čemer morajo biti
ravnanje zasnovano tako, da so upoštevane medsebojne
odvisnosti vseh korakov ravnanja od nastanka do odlaganja
radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva, in
9. načinu vodenja evidence skladiščenih oziroma odloženih radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva in načinu
poročanja v centralno evidenco radioaktivnih odpadkov in
izrabljenega goriva.
(3) Program se revidira najmanj vsaki dve leti po postopku, določenem za odobritev sprememb v skladu z določbami 83. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji
in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: Zakon).
7. člen
(načrt ravnanja z radioaktivnimi odpadki)
(1) Imetnik, ki ni upravljavec sevalnega ali jedrskega
objekta, mora izdelati načrt ravnanja z radioaktivnimi odpadki.
(2) V načrtu ravnanja z radioaktivnimi odpadki iz prejšnjega odstavka se smiselno prikažejo vsebine iz drugega
odstavka prejšnjega člena.
(3) Načrt ravnanja z radioaktivnimi odpadki iz prvega
odstavka tega člena odobri Uprava v postopku izdaje dovoljenja za uporabo vira sevanja.
IV. POSEBNE ZAHTEVE ZA RAVNANJE Z
RADIOAKTIVNIMI ODPADKI IN IZRABLJENIM GORIVOM
8. člen
(sortiranje)
(1) Imetnik mora radioaktivne odpadke sortirati glede na
agregatno stanje ter po kategorijah in vrstah.
(2) Imetnik mora določiti vrsto radioaktivnih odpadkov iz
prejšnjega odstavka kot tipsko določeno opredelitev lastnosti
glede na stisljivost, hlapljivost, topnost, gorljivost, korozivnost
in druge fizikalne, kemijske in biološke lastnosti, če so pomembne za nadaljnje ravnanje z radioaktivnimi odpadki.
9. člen
(predelava in pakiranje)
(1) Predelava radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega
goriva se mora izvajati v skladu z načrtom ravnanja z radioaktivnimi odpadki oziroma v skladu s Programom.
(2) Predelani radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo
morajo biti pakirani v pakete, ki ustrezajo merilom sprejemljivost za prevzem v skladiščenje ali odlaganje.
(3) Embalaža, ki se uporablja za pakiranje radioaktivnih
odpadkov ali izrabljenega goriva, mora sama in skupaj z
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vloženimi radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom zagotavljati varnost za predvideni način in predvideno obdobje
ravnanja s paketi.
(4) Embalaža mora izpolnjevati tudi zahteve v zvezi z
označevanjem, evidentiranjem, merjenjem in drugimi varnostnimi, tehničnimi in organizacijskimi zahtevami v skladu s
predpisom, ki ureja vsebino varnostnega poročila za jedrske
in sevalne objekte.
(5) Uporabo posamezne vrste embalaže odobri Uprava
v postopku za izdajo dovoljenja za uporabo vira sevanja ali
odobritve varnostnega poročila ali njegove spremembe.
(6) Imetnik mora k vlogi za odobritev embalaže priložiti
načrt in opis embalaže ter rezultate postopkov in analiz ter
drugo dokumentacijo, ki potrjuje, da embalaža ustreza predvidenemu namenu.
10. člen
(označevanje)
(1) Vsi paketi z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim
gorivom morajo biti opremljeni s simbolom za radioaktivnost,
ki je določen v predpisu, ki ureja uporabo virov sevanja in sevalne dejavnosti, in oznako, ki omogoča identifikacijo paketa
in njegove vsebine.
(2) Oznaka iz prejšnjega odstavka mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
1. enolično identifikacijo paketa v čitljivi in digitalni
obliki;
2. maso paketa;
3. kategorijo radioaktivnih odpadkov;
4. vrsto radioaktivnih odpadkov;
5. največjo izmerjeno hitrost doze na površini paketa.
(3) Simbol in oznaka iz prvega odstavka tega člena morata glede trajnosti ustrezati predvidenim načinom ravnanja
in biti nameščeni na vidnih mestih ter jasno čitljivi.
(4) S paketov, nad katerimi je bil opuščen nadzor po
predpisu, ki ureja sevalne dejavnosti, se morajo odstraniti
simboli in oznake iz prvega odstavka tega člena.
11. člen
(shranjevanje)
(1) Imetnik radioaktivnih odpadkov mora radioaktivne
odpadke do predaje v skladišče ali opustitve nadzora shranjevati v shrambi.
(2) Zahteve, ki jih mora izpolnjevati shramba, in pogoji
shranjevanja so določeni v predpisu, ki ureja uporabo virov
sevanja in sevalne dejavnosti.
12. člen
(skladiščenje)
(1) Radioaktivni odpadki se morajo skladiščiti v skladišču radioaktivnih odpadkov, izrabljeno gorivo pa v skladišču
izrabljenega goriva.
(2) Uprava v soglasju h gradnji, odobritvi poskusnega
obratovanja in dovoljenju za obratovanje jedrskega objekta
preveri izpolnjevanje zahtev, ki jih morajo izpolnjevati skladišče in uskladiščeni radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo,
ter pogoje skladiščenja.
(3) Imetnik mora zagotoviti skladiščenje za vse radioaktivne odpadke in vse izrabljeno gorivo, ki niso v postopku
predelave, premeščanja, ali shranjevanja.
(4) V skladišču je dovoljeno skladiščiti radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo, ki ustrezajo merilom sprejemljivosti za prevzem v skladiščenje ali odlaganje iz 19. člena
tega pravilnika.
(5) Radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo je dovoljeno skladiščiti le v embalaži, odobreni za skladiščenje.
(6) Imetnik mora z občasnimi pregledi preverjati, če
embalaža ustreza pogojem skladiščenja. Pogostnost in način
pregledov embalaže odobri Uprava v postopku odobritve
varnostnega poročila.
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(7) Imetnik mora skladiščenje izrabljenega goriva in
VRAO izvajati tako, da je preprečena kritičnost ter zagotovljeno odvajanje zaostale toplote.
(8) Imetnik, ki ga zavezuje upoštevanje mednarodnih
obveznosti glede varovanja in nadzora jedrskih snovi, mora
radioaktivne odpadke in izrabljeno gorivo skladiščiti tako, da
je omogočeno izvajanje teh obveznosti.
13. člen
(odležavanje)
(1) Imetnik mora izvajati odležavanje trdnih, tekočih ali
plinastih radioaktivnih odpadkov v shrambah ali skladiščih
radioaktivnih odpadkov.
(2) Imetnik mora izvajati odležavanje izrabljenega goriva v skladiščih izrabljenega goriva.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
lahko imetnik izvaja odležavanje neembaliranih plinastih ali
tekočih radioaktivnih odpadkov v skladu z dovoljenjem za
uporabo virov sevanja ali dovoljenjem za obratovanje sevalnega ali jedrskega objekta.
(4) Imetnik mora z občasnimi pregledi preverjati, če embalaža ustreza pogojem shranjevanja. Pogostnost in način
pregledov embalaže se določi v varnostnem poročilu.
(5) Če odležavanje radioaktivnih odpadkov oziroma izrabljenega goriva iz prvega oziroma drugega odstavka tega
člena poteka v skladiščih, se za skladišča uporabljajo določbe prejšnjega člena.
(6) Če se pri odležavanju specifična aktivnost vsebovanih radionuklidov zniža pod ravni za opustitev nadzora
v skladu s predpisom, ki ureja sevalne dejavnosti, se nad
radioaktivnimi odpadki opusti nadzor.
14. člen
(oddajanje in prevzemanje)
(1) Imetnik lahko radioaktivne odpadke ali izrabljeno
gorivo odda le izvajalcu javne službe.
(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za
izpuste in za radioaktivne odpadke, nad katerimi je opuščen
nadzor, ter za radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo, ki jih
imetnik začasno zaradi predelave ali trajno zaradi odlaganja
izvozi ali iznese v države članice EU.
(3) Imetnik mora pri izvajalcu javne službe pridobiti informacije o merilih sprejemljivosti, ki jih morajo izpolnjevati
radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo za prevzem v skladiščenje ali odlaganje.
(4) Imetnik mora pred oddajo radioaktivnih odpadkov ali
izrabljenega goriva izvajalcu javne službe izročiti kopijo dokumentacijo o radioaktivnih odpadkih ali izrabljenem gorivu
iz evidence imetnika, ki je pomembna za nadaljnje ravnanje
z njimi.
(5) Imetnik in izvajalec javne službe morata ob prevzemu dokumentirati prevzem lastništva radioaktivnih odpadkov
ali izrabljenega goriva.
(6) Imetnik, ki je radioaktivne odpadke oddal izvajalcu
javne službe, mora o tem v sedmih dneh obvestiti Upravo.
15. člen
(premeščanje)
Imetnik lahko izvaja premeščanje radioaktivnih odpadkov
ali izrabljenega goriva znotraj jedrskega ali sevalnega objekta
v skladu z varnostnim poročilom in pisnimi postopki.
16. člen
(izpuščanje tekočih ali plinastih radioaktivnih odpadkov)
(1) Izvajanje sevalne dejavnosti mora potekati tako, da
izpusti tekočih ali plinastih radioaktivnih odpadkov v okolje ne
presegajo odobrenih mejnih vrednosti.
(2) Uprava odobri mejne vrednosti iz prejšnjega odstavka v postopku izdaje dovoljenja za izvajanje sevalne
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dejavnosti ali dovoljenja za uporabo vira sevanja ali odobritve
varnostnega poročila.
(3) Imetnik radioaktivnih odpadkov mora skrbeti, da je
izpuščanje tekočih oziroma plinastih radioaktivnih odpadkov
v okolje nadzorovano in čim manjše.
(4)Tekoče ali plinaste radioaktivne odpadke, ki niso
prehodno radioaktivni odpadki ali jih ni dovoljeno izpuščati v
okolje, se morajo predelati v trdno obliko.
17. člen
(prepoved redčenja)
Prepovedano je redčenje radioaktivnih odpadkov ali
delitev na več delov z manjšo aktivnostjo, da bi na ta način
zadostili pogojem za opustitev nadzora, razen če gre za odobreno izpuščanje tekočih in plinastih radioaktivnih odpadkov
iz prejšnjega člena.
18. člen
(odlaganje)
(1) Izrabljeno gorivo in radioaktivne odpadke, ki niso
ZNRAO ali odpadki z naravnimi radionuklidi, je dovoljeno
odlagati le v odlagališče radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva.
(2) Izpolnjevanje zahtev, ki jih mora zagotavljati odlagališče, ter pogojev odlaganja preveri Uprava v postopku izdaje
dovoljenj za gradnjo, poskusno obratovanje in obratovanje
odlagališča ter njegovo zaprtje.
(3) V odlagališče je dovoljeno odlagati radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo, ki ustrezajo merilom sprejemljivosti za prevzem v odlaganje iz 19. člena tega pravilnika.
(4) Pakirane radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo
je dovoljeno odlagati le v embalaži, odobreni za odlaganje.
(5) Odlaganje radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega
goriva se mora izvajati tako, da je poleg izpolnjevanja ostalih zahtev preprečena kritičnost ter zagotovljeno odvajanje
zaostale toplote.
19. člen
(merila sprejemljivosti za prevzem v skladiščenje ali
odlaganje)
(1) Merila sprejemljivosti za prevzem v skladiščenje ali
odlaganje radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva morajo vsebovati omejitve za:
1. vsebnost sevalcev in specifično aktivnost;
2. hitrost doze na površini in na referenčnih razdaljah
od površine paketa;
3. specifično površinsko kontaminacijo;
4. trdnost;
5. izlužljivost;
6. korozivnost;
7. kemijsko stabilnost;
8. tvorjenje toplote;
9. degradacijske učinke sevanja, tj. spremembe lastnosti snovi zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem;
10. vnetljivost;
11. tvorjenje in vsebnost plinov;
12. vsebnost strupenih snovi;
13. vsebnost organskih snovi, ki lahko vplivajo na mikrobiološko degradacijo;
14. vsebnost proste tekočine;
15. prisotnost kelatnih in drugih kompleksov;
16. eksplozivnost;
17. gorljivost;
18. odpornost proti koroziji;
19. kritičnost;
20. ustreznost načina označevanja paketov z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom;
21. ustreznost embalaže in način pakiranja radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva.
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(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka morajo
merila sprejemljivosti za prevzem v skladiščenje ali odlaganje zajemati tudi druge omejitve, opredeljene v varnostnem
poročilu za posamezno skladišče ali odlagališče, oziroma
so lahko omejitve glede posameznih lastnosti iz prejšnjega
odstavka izvzete iz meril sprejemljivosti za prevzem v skladiščenje ali odlaganje, če je tako opredeljeno v varnostnem
poročilu za posamezno skladišče ali odlagališče.
(3) Merila sprejemljivosti za prevzem v skladiščenje
ali odlaganje se morajo določiti za posamezni paket, za
skladiščno ali odlagalno enoto in za celotno skladišče ali
odlagališče.
(4) Merila sprejemljivosti za prevzem v skladiščenje ali
odlaganje pripravi upravljavec skladišča oziroma odlagališča.
Uprava jih odobri v soglasju h gradnji, pri odobritvi poskusnega obratovanja in v dovoljenju za obratovanje skladišča
oziroma odlagališča.
20. člen
(odpadki pri pridobivanju in predelavi jedrskih mineralnih
surovin)
(1) Rudarska in hidrometalurška jalovina, ki nastane
pri pridobivanju jedrskih mineralnih surovin in vsebuje radioaktivne snovi nad ravnjo opustitve nadzora v skladu s predpisom, ki ureja sevalne dejavnosti, se razvršča v kategorijo
radioaktivnih odpadkov z naravnimi radionuklidi.
(2) Rudarska in hidrometalurška jalovina iz prejšnjega
odstavka se mora odlagati na odlagališča rudarske ali hidrometalurške jalovine.
(3) Uprava v soglasju h gradnji, odobritvi poskusnega
obratovanja, v dovoljenju za obratovanje oziroma zaprtje
odlagališča presoja izpolnjevanje zahtev, ki jih mora zagotavljati odlagališče rudarske ali hidrometalurške jalovine, ter
pogojev odlaganja.
(4) Na odlagališča rudarske in hidrometalurške jalovine
se lahko odlagajo tudi drugi radioaktivni odpadki z naravnimi
radionuklidi razen zaprtih virov.
(5) Z radioaktivnimi odpadki z naravnimi radionuklidi se
mora v času obratovanja objekta za predelavo in pridobivanje jedrskih mineralnih surovin ravnati v skladu z odobrenim
varnostnim poročilom.
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(2) Evidence iz prejšnjega odstavka morajo za vsak paket vsebovati podatke o preteklem ravnanju in podatke, ki so
pomembni za izpolnjevanje meril sprejemljivosti za prevzem
v skladiščenje ali odlaganje ter za nadaljnje postopke ravnanja z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom.
(3) Evidenca o izpuščanju radioaktivnih odpadkov mora
za vsak posamezni izpust vsebovati najmanj podatke o izvoru, količini izpuščenih radioaktivnih snovi in podatke, iz katerih je možno ugotoviti, da niso bile prekoračene odobrene
vrednosti izpusta.
(4) Imetnik mora voditi evidence iz prvega odstavka
tega člena v skladu s Programom oziroma načrtom ravnanja
z radioaktivnimi odpadki.
(5) Imetnik mora shranjevati dokumentacijo in podatke
iz evidence o:
– shranjevanju: še dve leti po prenehanju shranjevanja,
– obdelavi v tehnološkem procesu: še dve leti po zaključku obdelave,
– skladiščenju ali izpuščanju: še deset let po prenehanju skladiščenja ali izpuščanja,
– opustitvi nadzora: še dve leti po opustitvi in
– oddaji radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva
izvajalcu javne službe: še dve leti po oddaji.
(6) Imetnik mora v primeru stečaja ali likvidacije predati
dokumentacijo iz prejšnjega odstavka in evidence iz prvega
odstavka tega člena pravni ali fizični osebi, ki prevzema odgovornost za nadaljnje ravnanje, ter o tem obvestiti Upravo.
(7) Izvajalec javne službe mora shranjevati podatke o
odloženih radioaktivnih odpadkih do konca izvajanja dolgoročnega nadzora odlagališča.

V. EVIDENTIRANJE IN POROČANJE

23. člen
(centralna evidenca radioaktivnih odpadkov in izrabljenega
goriva)
(1) V centralni evidenci radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva, ki jo vodi Uprava (v nadaljnjem besedilu:
centralna evidenca), se vodijo podatki o radioaktivnih odpadkih in izrabljenem gorivu, ki:
– se nahajajo pri imetnikih,
– so bili izpuščeni v okolje,
– se nahajajo v tujini zaradi predelave,
– so bili oddani izvajalcu javne službe,
– jim je bil opuščen nadzor in
– so bili trajno izvoženi v tujino.
(2) V centralni evidenci se vodijo tudi podatki o letnih
napovedih nastajanja radioaktivnih odpadkov, ki bodo predvidoma nastali v času obratovanja jedrskih in sevalnih objektov
in pri njihovi razgradnji.
(3) Centralna evidenca se vodi po koledarskih letih nastanka radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva.
(4) Oblika podatkov v centralni evidenci je določena v
prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika, za:
1. trdne ali tekoče radioaktivne odpadke: v Preglednicah I. in I.a;
2. radioaktivne odpadke, ki so bili izpuščeni v okolje: v
Preglednicah II. in II.a;
3. letne napovedi nastajanja radioaktivnih odpadkov: v
Preglednicah III., III.a in III.b.

22. člen
(evidence imetnikov)
(1) Imetnik, ki shranjuje, skladišči, obdeluje ali odlaga
radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo, ter imetnik, ki izpušča radioaktivne odpadke, mora o radioaktivnih odpadkih
ali izrabljenem gorivu voditi evidence o:
– njihovem shranjevanju,
– njihovi obdelavi v tehnološkem procesu,
– njihovem skladiščenju ali izpuščanju,
– opustitvi nadzora in
– njihovi oddaji izvajalcu javne službe.

24. člen
(posredovanje podatkov v centralno evidenco)
(1) Imetnik radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva mora posredovati podatke v centralno evidenco v obliki
iz četrtega odstavka prejšnjega člena.
(2) Uprava v posvetovanju z imetnikom določi v zvezi s
posredovanjem podatkov v centralno evidenco:
1. izraze, ki niso določeni s tem pravilnikom ali Zakonom in se uporabljajo v centralni evidenci;
2. uporabo enega od splošno uveljavljenih zapisov podatkov v elektronski obliki.

21. člen
(ravnanje z zelo nizko radioaktivnimi odpadki)
(1) ZNRAO se lahko odlaga kot druge odpadke, reciklira
in ponovno uporabi, pod pogojem, da skupinska doza in efektivna doza, ki jo prejme katerikoli posameznik iz prebivalstva,
ne presežeta ravni, pri kateri Uprava v skladu s predpisom,
ki ureja sevalne dejavnosti, odloči o opustitvi nadzora nad
radioaktivnimi odpadki.
(2) Izpolnitev pogoja iz prejšnjega odstavka se za predlagani način odlaganja, recikliranja ali ponovne uporabe
dokazuje v postopku za odobritev pogojne opustitve nadzora
v skladu s predpisom, ki ureja sevalne dejavnosti.
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(3) Imetnik mora vsako leto do konca februarja posredovati v centralno evidenco v elektronski obliki poročilo o:
1. stanju ob koncu preteklega koledarskega leta;
2. o spremembah inventarja radioaktivnih odpadkov ali
izrabljenega goriva v preteklem koledarskem letu.
(4) K poročilu iz prejšnjega odstavka mora imetnik priložiti informacije, ki pojasnjujejo spremembe inventarja radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva.
(5) Na zahtevo Uprave mora imetnik posredovati ostale
podatke in dokumentacijo iz evidenc iz 22. člena tega pravilnika.
25. člen
(izguba, najdba)
(1) Imetnik mora v primeru izgube ali izginotja radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva o tem takoj obvestiti
Upravo.
(2) Oseba, ki najde radioaktivne odpadke ali izrabljeno
gorivo, mora o tem takoj obvestiti Upravo ter omejiti dostop
ljudi do najdenih radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega
goriva.
VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
26. člen
(uskladitev)
(1) Imetnik mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega
pravilnika:
1. uskladiti ali izdelati pisne postopke za ravnanje z
radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom iz 5. člena
tega pravilnika;
2. izdelati Program iz 6. člena in načrt ravnaja z radioaktivnimi odpadki iz 7. člena tega pravilnika;
3. določiti merila sprejemljivosti za prevzem v skladiščenje iz 19. člena tega pravilnika;
4. uskladiti vodenje evidenc imetnikov z določbami
22. člena tega pravilnika.
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(2) Izvajalec javne službe mora v enem letu po uveljavitvi tega pravilnika izdelati merila sprejemljivosti za prevzem v
odlaganje iz 19. člena tega pravilnika.
(3) Imetnik mora začeti s posredovanjem podatkov v
centralno evidenco radioaktivnih odpadkov in izrabljenega
goriva v skladu s 24. členom tega pravilnika 1. januarja
2007.
(4) Imetnik mora v enem letu po uveljavitvi tega pravilnika začeti z označevanjem novonastalih paketov z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom v skladu z 10. členom
tega pravilnika, pakete, ki so nastali pred tem rokom, pa mora
opremiti z oznakami v skladu s tem pravilnikom, če jih je
treba zaradi ravnanja z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim
gorivom premeščati.
27. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata uporabljati:
1. Pravilnik o načinu zbiranja, evidentiranja, obdelave,
hrambe, dokončne odložitve in izpuščanja radioaktivnih snovi
v človekovo okolje (Uradni list SFRJ, št. 40/86 in Uradni list
RS, št. 67/02-ZVISJV in 48/04), razen določbe 20. člena, ki se
preneha uporabljati eno leto po uveljavitvi tega pravilnika, in
2. Pravilnik o nevarnih snoveh, ki se ne smejo spuščati
v vode (Uradni list SFRJ, št. 3/66 in 7/66 – popr.)
28. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-40/2006
Ljubljana, dne 6. marca 2006
EVA 2006-2511-0091
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

Priloga 1: Vsebina pisnih postopkov za ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom

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

Poglavje
Namen
Obseg

Pojasnilo vsebine poglavja
Pojasnitev namena pisnega postopka.
Določitev obsega uporabe dokumenta – glede na sisteme, postopke obdelave, lokacijo
ipd. – in razmejitev z drugimi postopki.
Odgovornosti
Navedba odgovornih oseb ter njihovih odgovornosti za izvedbo dejavnosti v skladu s
pisnim postopkom.
Definicije
Opredelitev ključnih pojmov, oznak in okrajšav.
Reference
Seznam predpisov, postopkov in standardov ter drugih dokumentov, na katere se sklicuje pisni postopek.
Predpogoji
Navedba postopkov in dejavnosti, ki jih je treba izvesti, in pogojev, ki jih je treba zagotoviti pred izvedbo postopka, ter odgovornih oseb za zagotavljanje teh predpogojev.
Varnostni ukrepi
Navedba varnostnih ukrepov, ki so potrebni za varovanje imetja ter zdravja delavcev ter
prebivalstva oziroma, ki jih je potrebno zagotoviti z namenom preprečevanja in zmanjševanja možnosti nastopa izrednih stanj.
Omejitve
Opredelitev omejitev parametrov (mase, tlaka, temperature, aktivnosti ipd.), ki zadevajo
izvajanje postopka ter določitev ukrepov v primeru preseganja omejitev.
Opis postopka
Podroben opis postopka po fazah izvajanja.
Preverjanje
Opredelitev dejavnosti postopka, ki jih je potrebno preveriti, ter faze postopka, v katerem se preverjanje izvaja.
Merila sprejemljivosti Določitev meril za ocenjevanje uspešnosti izvedbe postopka ter načinov preverjanja.
Zapis
Opredelitev oblike, vsebine, časa in mesta shranjevanja ter drugih elementov zapisa
izvedenega postopka.
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Dokumenti, izdelani v skladu s Prilogo 1, morajo biti opremljeni z naslovnico, ki vsebuje:
– naziv dokumenta,
– številko izdaje,
– naziv organizacije, ki je dokument izdelala, ter
– imena, priimke, podpise in datume podpisovanja oseb, ki so dokument izdelale, pregledale in odobrile.
Vsaka stran dokumenta mora biti opremljena s številko strani, skupnim številom strani dokumenta, oznako ali nazivom dokumenta ter oznako izdaje (revizije).
Priloga 2: Vsebina Programa gospodarjenja z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom

(1)

Uvod
Namen
Obseg
Kratek opis dejavnosti imetnika

(2)

Organizacija in način izvajanja dejavnosti
Organiziranje dejavnosti ravnanja, evidentiranja in poročanja
Organizacijska shema
Opredelitev odgovornih služb in oseb
Opredelitev potrebne usposobljenosti odgovornih oseb in drugih delavcev

(3)

Podatki o dokumentih, na podlagi katerih se izvajajo dejavnosti
Odločbe upravnih organov
Predpisi
Standardi
Pisni postopki
Drugi dokumenti

(4)

Podatki o embalaži

(5)

Podatki o radioaktivnih odpadkih ali izrabljenem gorivu
Vrste
Načini in mesta nastajanja
Predvidene količine nastajanja

(6)

Postopki in načini ravnanja
Obstoječi
Predvideni

(7)

Vodenje evidence o radioaktivnih odpadkih ali izrabljenem gorivu

(8)

Ukrepi za zmanjšanje nastajanja radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva ter za zmanjšanje sevalnih
in drugih vplivov, ki so posledica radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva
Obstoječi
Predvideni

(9)

Postopki odstranjevanja radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva
Oddaja izvajalcu javne službe
Izpuščanje
Opustitev nadzora
Izvoz
Iznos v države članice EU
Odlaganje
Drugo

(10)

Zmogljivosti tehnoloških postopkov ravnanja
Obstoječe zmogljivosti (obdelovalne, skladiščne …)
Predvidene zmogljivosti
Stopnje zasedenosti in razpoložljivosti zmogljivosti

(11)

Upoštevanje medsebojne odvisnosti vseh faz ravnanja
Skladnost obstoječih postopkov ravnanja z zahtevami izvajalca javne službe

(12)

Usklajenost postopkov ravnanja z operativnimi programi nacionalnega programa ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom

Dokumenti, izdelani v skladu s Prilogo 2, morajo biti opremljeni z naslovnico, ki vsebuje:
– naziv dokumenta,
– številko izdaje,
– naziv organizacije, ki je dokument izdelala, ter
– imena, priimke, podpise in datume podpisovanja oseb, ki so dokument izdelale, pregledale in odobrile.
Vsaka stran dokumenta mora biti opremljena s številko strani, skupnim številom strani dokumenta, oznako ali nazivom dokumenta ter oznako izdaje (revizije).
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Priloga 3: Vodenje centralne evidence
Preglednica I: Oblika zapisa o trdnih ali tekočih radioaktivnih odpadkih ali izrabljenem gorivu v centralni evidenci
Zap.
št.
1
2

Naziv podatka

Pojasnilo

Zvrst

Evid. št.
Imetnik

Številka
Besedilo

3
4
5

Objekt
Lokacija
Kategorija

6
7

Vrsta
Datum

8

Povzročitelj

9
10
11
12
13

Embalaža
Masa
Prostornina
Kontaminacija
Hitrost doze

14
15
16

Obdelava
N obdelava
Konec

17

Radionuklidi

Zaporedna evidenčna številka paketa
Imetnik radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva
Ime objekta
Lokacija paketa v objektu
Kategorija radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva
Tipsko določena opisna opredelitev lastnosti
Datum nastanka radioaktivnih odpadkov ali
izrabljenega goriva, ki se uporablja zaradi
izračuna aktivnosti
Povzročitelj radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva
Tipsko odobrena embalaža
Masa paketa
Prostornina paketa
Površinska kontaminacija paketa
Največja izmerjena hitrost doze na površini
paketa
Obdelava
Nadaljnja obdelava
Predvideno leto, ko bo aktivnost paketa
padla pod raven opustitve nadzora
Povezava na Preglednico I.a inventar radionuklidov

Enota

Besedilo
Besedilo
Besedilo
Besedilo
Datum
Besedilo
Besedilo
Številka
Številka
Številka
Številka

kg
kubični meter (m3)
Bq/dm2
mSv/h

Besedilo
Besedilo
Številka

letnica

Številka

Preglednica I.a: Inventar radionuklidov v paketu*

1

Naziv polja
Aktivnost

2

Delež

3

Radionuklid

Pojasnilo
Aktivnost radionuklida na datum iz
Preglednice I
Odstotkovni delež aktivnosti radionuklida v
celotni aktivnosti
Oznaka radionuklida

Evid. št.

Številka paketa iz Preglednice I

4

Zvrst
Številka

Enota
mega bequerel (MBq)

Številka

%

Besedilo ali
številka
Številka

* Preglednica Inventar radionuklidov ima za vsak paket toliko zapisov, kot je število različnih radionuklidov v paketu

Preglednica II: Oblika zapisa o izpustih radioaktivnih odpadkov v centralni evidenci
Zap.
Št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Naziv podatka

Pojasnilo

Zvrst

Enota mere

Evid. št.
Imetnik
Mesto
Lat
Long
Višina
Začetek
Konec
Medij
Količina
AS

Evidenčna številka izpusta
Imetnik radioaktivnih odpadkov
Lokacija izpusta
Zemeljepisna širina
Zemeljepisna dolžina
Nadmorska višina
Začetek izpuščanja
Konec izpuščanja
Plin ali kapljevina
Količina izpuščenega medija
Skupna izpuščena aktivnost

Besedilo
Besedilo
Besedilo
Številka
Številka
Številka
Datum
Datum
Besedilo
Številka
Številka

m

kubični meter (m3)
mega bequerel
MBq
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Zap.
Št.
12
13
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Naziv podatka

Pojasnilo

Zvrst

AS/AD
Radionuklid

Količnik izpuščeno/dovoljeno
Povezava na Preglednico II.a: inventar radionuklidov v izpustih

Številka
Številka

Stran
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Enota mere

Preglednica II.a: Inventar radionuklidov v izpustih*

1

Naziv polja
Aktivnost

Pojasnilo
Aktivnost radionuklidana datum izpusta

Zvrst
Številka

2

Delež

3
4

Radionuklid
Evid. št.

Odstotkovni delež aktivnostiradionuklida v celotni Številka
aktivnosti
Oznaka radionuklida
Besedilo ali številka
Številka izpusta iz Preglednice II
Številka

Enota
mega
(MBq)
%

bequerel

* Preglednica inventar radonuklidov ima za vsak izpust toliko zapisov, kot je število različnih radionuklidov v izpustu.
Preglednica III: Oblika zapisa letne projekcije radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva v centralni evidenci

Zap.
Št.
1
2
3
4

Naziv podatka

Pojasnilo

Zvrst

Imetnik
Objekt
Leto
Kategorija

Imetnik radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva
Ime objekta
Leto, za katero je izdelana projekcija
Povezava na Preglednico III.a: posameznih kategorij
radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva

Besedilo
Besedilo
Datum
Številka

Enota mere

Preglednica III.a: Posamezne kategorije radioaktivnih odpadkov*

1
2
3
4
5
6
7
8

Naziv podatka
Št. kat.
Kategorija
Qi
Mi
A
N obdelava
Konec
Radionuklid

Pojasnilo
Evidenčna številka kategorije
Kategorija radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva
Prostornina
Masa
Aktivnost
Nadaljnja obdelava
Predvideno leto, ko bo aktivnost kategorije padla pod
mejo opustitve nadzora
Povezava na Preglednico III.b: inventar radionuklidov

Zvrst

Enota

Besedilo
Številka
Številka
Številka
Besedilo
Številka

kubični meter (m3)
kg
MBq
Opisno
številka

Številka

* Preglednica posameznih kategorij ima za vsako leto toliko zapisov, kot je število različnih predvidenih kategorij odpadkov.

Preglednica III.b: Inventar radionuklidov*

1
2

Naziv polja
Aktivnost
Delež

3
4

Radionuklid
Evid. št.

Pojasnilo
Aktivnost radionuklida na datum nastanka
Odstotkovni delež aktivnosti radionuklida
v celotni aktivnosti kategorije
Oznaka radionuklida
Številka kategorije iz Preglednice III

Zvrst
Številka
Številka

Enota
mega bequerel (MBq)
%

Besedilo ali številka
Številka

* Preglednica Inventar radionuklidov ima za vsako kategorijo toliko zapisov, kot je predvideno število različnih radionuklidov
v kategoriji.
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Pravilnik o udeležbi vojaških vozil v javnem
cestnem prometu

Na podlagi tretjega odstavka 124. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 25/06 – uradno
prečiščeno besedilo) izdaja minister za obrambo v soglasju
z ministrom za notranje zadeve

PRAVILNIK
o udeležbi vojaških vozil v javnem cestnem
prometu
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
(1) S tem pravilnikom se urejajo v skladu z Zakonom
o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 25/06 –
ur. p. b.) hitrost organizirane kolone vojaških vozil, osvetlitev
kolone, število oseb, ki se smejo prevažati, način prevoza na
tovornih vozilih in izredni prevozi ter način izvajanja prometa
vojaških vozil v javnem cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: prometu).
(2) Določbe tega pravilnika veljajo za udeležbo vojaških
vozil v prometu na javnih in nekategoriziranih cestah, ki so
dane v uporabo za cestni promet.

men:

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

– organizirana kolona vojaških vozil je posebej označena skupina desetih ali več vozil, ki vozijo v isti smeri z določeno hitrostjo na predpisani razdalji in katere premik odobri
nadrejeno poveljstvo;
– skupina vojaških vozil je skupina treh do devetih vozil, ki vozijo v isti smeri z določeno hitrostjo in na predpisani
razdalji;
– vojaška spremljevalna vozila so vozila z rumeno utripajočo lučjo, ki se uporabljajo za spremstvo skupin vojaških
vozil;
– skupinski prevoz oseb v prometu je prevoz oseb z
vojaškim motornim vozilom, v katerem se poleg voznika vozi
več kot osem oseb;
– poveljnik kolone je vojaška oseba, ki je z ukazom
določena, da organizira vožnjo vojaške kolone, ji poveljuje in
je odgovorna za varno vožnjo;
– vodja vojaškega vozila je oseba, ki je določena s
posebnim ukazom nadrejenega poveljnika in ima vozniško
dovoljenje za vožnjo motornih vozil najmanj B kategorije.
II. PREVOZI Z VOJAŠKIMI VOZILI
3. člen
(1) Organizirano kolono vojaških vozil spremlja vojaška
policija.
(2) Vsi udeleženci v vojaški koloni morajo med premikom upoštevati navodila vojaških policistov iz spremstva. Pri
zagotavljanju varnosti prometa vojaški policisti sodelujejo s
policisti.
Osvetlitev organizirane kolone in skupine vojaških
vozil
4. člen
Organizirane kolone vojaških vozil in skupine vojaških
vozil, ki so udeležene v prometu, morajo biti osvetljene in
označene z rumeno utripajočo lučjo.
5. člen
(1) Prvo in zadnje vozilo v organizirani koloni in skupini
vojaških vozil se označita z dvema rumenima utripajočima
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lučema, ki sta nameščeni na najvišji točki vozila simetrično
na njegovo vzdolžno os, tako da sta dobro vidni z vseh strani.
Če zaradi velikosti ali oblike vozila rumeni luči nista dobro
vidni z vseh strani, morata biti nameščeni tako, da sta dobro
vidni s sprednje strani vozila, na zadnjem delu pa mora biti
nameščena še najmanj ena rumena luč.
(2) Vojaška spremljevalna vozila, ki spremljajo skupino vojaških vozil, morajo biti označena skladno s prejšnjim
odstavkom.
(3) Kadar skupino vojaških vozil spremlja vojaška policija, prisotnost vojaških spremljevalnih vozil ni potrebna.
6. člen
(1) Organizirane kolone vojaških vozil in skupine vojaških vozil morajo biti označene, in sicer:
– prvo vozilo v organizirani koloni in skupini vojaških
vozil se označi z modro zastavico;
– vozilo poveljnika organizirane kolone in skupine vojaških vozil se označi z belo-črno zastavico;
– vozilo, ki predstavlja nevarnost, se označi z rdečo
zastavico;
– pokvarjeno vozilo se označi z rumeno zastavico;
– zadnje vozilo v organizirani koloni ali skupini vojaških
vozil se označi z zeleno zastavico.
(2) Vozila iz prejšnjega odstavka se označijo z zastavicami na prednji levi strani vozila, razen vozila iz pete alinee
prejšnjega odstavka, ki se z zastavico označi na zadnjem
levem delu vozila.
(3) Velikost in oblika zastavic iz tega člena sta določeni
v prilogi št. 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
Hitrost vožnje vojaških vozil
7. člen
(1) Hitrost vožnje posameznega vojaškega motornega
vozila ne sme biti večja od predpisane hitrosti oziroma hitrosti, določene s prometno signalizacijo.
(2) Glede na kategorijo cest in namen vojaških vozil so
največje dovoljene hitrosti:
1. avtomobilske ceste in ceste, rezervirane za motorna
vozila:
– 100 km/h za terenske avtomobile;
– 80 km/h za avtobuse;
– 70 km/h za tovorne in terenske avtomobile (nosilnost
več kot 1 t), tovorne in terenske avtomobile s priklopnimi
vozili (priklopna vozila so tudi vsa bojna in druga sredstva,
ki imajo vgrajeno ali montažno podvozje ter jih je mogoče
uporabljati kot priklopna vozila), bojna vozila (kolesnike);
2. druge ceste:
– 70 km/h za terenske avtomobile in avtobuse;
– 60 km/h za tovorne in terenske avtomobile (nosilnost
več kot 1 t), tovorne in terenske avtomobile s priklopnimi
vozili, bojna vozila (kolesnike);
3. ceste z voziščem iz drobljenca ali gramoza:
– 60 km/h za motorna kolesa in osebne avtomobile,
terenske avtomobile (nosilnost do 1 t), avtobuse;
– 50 km/h za tovorne in terenske avtomobile (nosilnost
nad 1 t), tovorne in terenske avtomobile s priklopnimi vozili,
vlačilce za vleko orožja, vlečna vozila, bojna vozila (kolesnike);
– 35 km/h za traktorje kolesnike, traktorje goseničarje,
bojna vozila (goseničarje), inženirske stroje (kolesnike in
goseničarje);
4. nekategorizirane ceste s slabim voziščem:
– 40 km/h za motorna kolesa, osebne avtomobile, terenske avtomobile (nosilnost do 1 t), avtobuse;
– 30 km/h za tovorne in terenske avtomobile (nosilnost
več kot 1 t), tovorne in terenske avtomobile s priklopnimi
sredstvi, vlačilce za vleko orožja, traktorje kolesnike, traktorje
goseničarje, bojna vozila (kolesnike, goseničarje), inženirske
stroje (kolesnike, goseničarje);
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5. ceste v naselju:
– 40 km/h za tovorne in terenske avtomobile (nosilnost
več kot 1 t), tovorne in terenske avtomobile s priklopnimi
vozili, bojna vozila (kolesnike);
– 30 km/h za vlačilce za vleko orožja, traktorje kolesnike, traktorje goseničarje, bojna vozila (goseničarji), inženirske stroje (kolesnike, goseničarje).
8. člen
Največja dovoljena hitrost kolone vojaških motornih vozil
pri skupinskem prevozu oseb glede na kategorijo ceste je:
1. avtomobilske ceste in ceste, rezervirane za motorna
vozila:
– 80 km/h za avtobuse, v katerih vsi potniki sedijo na
sedežih;
– 70 km/h za terenska motorna vozila (ne glede na
nosilnost);
– 60 km/h za avtobuse, v katerih se vozi več oseb, kot
je sedežev, tovorna motorna vozila;
2. druge ceste:
– 70 km/h za avtobuse, v katerih vsi potniki sedijo na
sedežih;
– 60 km/h za avtobuse, v katerih se vozi več oseb, kot
je sedežev;
– 50 km/h za tovorna motorna vozila;
3. ceste z voziščem iz drobljenca ali gramoza:
– 50 km/h za avtobuse, v katerih vsi potniki sedijo na
sedežih;
– 40 km/h za avtobuse, v katerih se vozi več oseb, kot
je sedežev, tovorna motorna vozila, terenska motorna vozila
(ne glede na nosilnost);
4. nekategorizirane ceste s slabim voziščem:
– 40 km/h za avtobuse, v katerih vsi potniki sedijo na
sedežih, terenska motorna vozila (ne glede na nosilnost);
5. ceste v naselju:
– 40 km/h za tovorna motorna vozila.
Prevoz tovora in oseb z vojaškimi vozili
9. člen
(1) Kadar se z vojaškim vozilom vozijo osebe ali nevarne snovi ali kadar je voznik vojaškega vozila vojaški obveznik, se poleg voznika za vozilo določi tudi vodja vozila.
(2) Vodja vozila je lahko tudi voznik, če izpolnjuje predpisane pogoje.
10. člen
Vodja vozila iz prejšnjega člena med opravljanjem dolžnosti spremlja delo in postopke voznika ter ga opozarja na
možne nevarnosti in način, kako naj jih reši. Skrbi za postanke, počitke in zamenjavo voznika, nadzira izvršitev predpisanih nalog voznika ob postanku (počitku) in izvaja druge
potrebne ukrepe za varstvo vozila in tovora, ki se prevaža, ter
oseb, ki izstopajo iz motornega vozila ali vanj vstopajo.
Prevoz tovora
11. člen
Vojaška vozila se lahko pri prevažanju tovora obremeni
le do predpisane nosilnosti, ki je vpisana v tehnično knjižico
vozila (prometno dovoljenje).
12. člen
(1) Nevarno blago se za potrebe Slovenske vojske prevaža v posebej urejenih, namensko opremljenih in označenih vozilih skladno s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega
blaga.
(2) Pri prevozu nevarnega blaga se za voznike vozil ne
smejo določati vojaki med služenjem vojaškega roka.
(3) Za prevoz nevarnega blaga, za katerega Slovenska
vojska nima ustreznih vozil, se najamejo vozila ustreznih
gospodarskih družb.
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13. člen
Med usposabljanjem oseb za vožnjo vojaških vozil je
dovoljeno prevažati tovor, razen nevarnega blaga in tovora,
ki presega dovoljene dimenzije, če ima kandidat za voznika opravljenih najmanj deset učnih ur vožnje z motornim
vozilom.
Prevoz oseb
14. člen
Z vojaškimi vozili se smejo prevažati tudi civilne osebe, ki niso zaposlene v Slovenski vojski ali Ministrstvu za
obrambo, če to pisno odobri poveljnik bataljona, njemu enake
ali višje enote oziroma poveljujoči enote ali druge sestave,
ki sodeluje pri izvrševanju mednarodnih obveznosti izven
države.
15. člen
V prometu se lahko vojaške osebe prevažajo le s posebej opremljenimi in urejenimi vozili.
16. člen
(1) Z vojaškimi vozili se lahko hkrati prevažajo osebe
in tovor.
(2) Če se na vojaškem vozilu hkrati prevažajo osebe in
tovor, osebe med prevažanjem ne smejo stati v tovornem zaboju niti sedeti na njegovih stranicah, na nestabilnem tovoru
ali na tovoru, ki je višji od stranic tovornega zaboja.
17. člen
Med usposabljanjem za vožnjo vojaških motornih vozil
v vozilu ni dovoljeno voziti drugih oseb.
18. člen
Pri skupinskem prevozu se osebe prevažajo z avtobusi,
tovornimi, kombiniranimi ali terenskimi motornimi vozili, in
sicer toliko oseb, kot je napisano v tehnični knjižici vozila
(prometnem dovoljenju).
19. člen
Za skupinski prevoz oseb v tovornem zaboju terenskega ali tovornega vojaškega motornega vozila mora imeti
vozilo:
– sedeže, pritrjene na pod tovornega zaboja;
– najmanj 60 cm visoke stranice tovornega zaboja, kjer
sedijo potniki;
– ponjavo, postavljeno na tovornem zaboju, ki je lahko
na zadnji strani tovornega zaboja tudi odprta;
– stopnice za vstop oziroma izstop iz tovornega zaboja.
20. člen
(1) Pristojni poveljnik iz 14. člena tega pravilnika lahko
izjemoma odobri prevoz oseb v tovornem zaboju vojaškega
motornega vozila brez vgrajenih sedežev ali klopi, vendar
morajo vse osebe sedeti na podu tovornega zaboja vozila.
(2) Število oseb, ki se lahko prevaža na način in pod
pogoji iz prejšnjega odstavka, se določi tako, da ima vsaka
oseba v tovornem zaboju na razpolago najmanj 50 cm širine
prostora za sedenje, pri čemer je tako dovoljeno prevažati
največ 25 oseb.
(3) Kadar se pri prevozu oseb iz prvega odstavka tega
člena vozi več kot pet oseb, se na tovornem zaboju ne sme
prevažati tovor, razen osebnega orožja in osebne opreme
oseb, ki se vozijo.
21. člen
Prepovedan je prevoz oseb v prostoru za tovor na priklopnih vojaških vozilih in vojaških vozilih z vgrajeno napravo
za samorazkladanje.
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22. člen
Vojaška oseba se lahko za skupinski prevoz oseb s
tovornimi motornimi vozili razporedi na dolžnost voznika, če
ima veljavno vozniško dovoljenje najmanj C kategorije in dopolnilno usposabljanje za določeno vozilo oziroma opravljen
specialistični tečaj za pridobitev vojaške evidenčne dolžnosti
voznika.
III. IZREDNI PREVOZI
23. člen
(1) Izredni prevoz po javni cesti je prevoz z vojaškim
vozilom, ki samo ali skupaj s tovorom presega s predpisi
dovoljeno skupno maso, dimenzije (širina, dolžina ali višina
vozila) ali osne obremenitve.
(2) Izredni prevoz je tudi vsak prevoz orožja, inženirskih
strojev in drugih vojaških sredstev, ki imajo vgrajeno ali montažno podvozje in se lahko uporabljajo kot priklopna vozila ter
presegajo največje dovoljene predpisane dimenzije, skupno
maso ali osno obremenitev.
24. člen
Izredni prevoz lahko opravlja voznik, ki ima opravljen
preizkus znanja po programu usposabljanja za voznike izrednih prevozov, določenim v skladu s predpisi o varnosti
cestnega prometa.
25. člen
Vojaški izredni prevozi se lahko izvajajo samo v skladu
s predpisi o varnosti cestnega prometa, o javnih cestah in
o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih
cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki
Sloveniji.
26. člen
(1) Spremstva vojaških izrednih prevozov potekajo v
skladu s 25. členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja
izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh
za izredne prevoze v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 50/99, 39/00, 115/00, 38/01 in 11/02).
(2) Kadar je vojaški izredni prevoz takih dimenzij, da je
potrebno sodelovanje policije, to izvedejo vojaški policisti v
sodelovanju s policisti.
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27. člen
Najmanj deset dni pred izrednim prevozom je treba o
izvedbi izrednega prevoza obvestiti Direkcijo Republike Slovenije za ceste in policijo ter uskladiti pogoje izvajanja.
IV. NADZOR
Nadzor
28. člen
(1) Nadzor varnosti vojaškega prometa obsega nadzor
vojaških vozil in voznikov vojaških vozil v javnem cestnem
prometu in na drugih površinah, ki so namenjene prometu
vozil.
(2) V javnem cestnem prometu izvajata nadzor vojaška
policija in policija.
(3) Na drugih površinah, ki so namenjene prometu vozil,
opravljajo nadzor nad varnostjo vojaškega prometa vojaška
policija in osebe, ki jih pooblasti pristojni poveljnik.
V. KONČNI DOLOČBI
29. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o udeležbi vojaških vozil v javnem cestnem prometu
(Uradni list RS, št. 2/02).
30. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-39/2000-28
Ljubljana, dne 24. aprila 2006
EVA 2006-1911-0016

Soglašam!
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve
Priloga

Karl Erjavec l.r.
Minister
za obrambo

Uradni list Republike Slovenije
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Uradni list Republike Slovenije
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o emisiji hrupa strojev, ki se
uporabljajo na prostem

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št.
59/99, 31/00 – popr., 54/00 – Zkme in 37/04) izdaja minister
za okolje in prostor

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo
na prostem
1. člen
V Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na
prostem (Uradni list RS, št. 106/02 in 50/05), se v 1. členu za
besedilom »str. 1« doda besedilo », z vsemi spremembami«.
2. člen
Del C Priloge 3 se nadomesti z novim Delom C, ki je kot
priloga sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Za stroje, za katere niso določene dokončne vrednosti
II. stopnje dovoljenih ravni zvočne moči v prilogi tega pravilnika, se od uveljavitve tega pravilnika, uporabljajo vrednosti, ki
so določene za I. stopnjo dovoljenih ravni zvočne moči.
Za premične žerjave z enim samim motorjem na notranje zgorevanje veljajo vrednosti za I. stopnjo dovoljenih
ravni zvočne moči do 3. januarja 2008, po 3. januarju 2008
pa vrednosti, določene za II. stopnjo dovoljenih ravni zvočne
moči.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 0071-52/2006
Ljubljana, dne 17. marca 2006
EVA 2006-2511-0110
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

Uradni list Republike Slovenije
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PRILOGA
DEL C: DOVOLJENE RAVNI ZVOČNE MOČI
Tabela 1: dovoljene ravni zvočne moči
vrsta stroja

P – neto vgrajena moč v kW
Pel (*) – električna moč v kW
m – masa stroja v kg
L – rezalna širina v cm

stroji za kompaktiranje (vibracijski
valjarji, vibracijske plošče in vibracijski bati)
Buldožerji na gosenicah, nakladalniki na
gosenicah, bagri-nakladalniki na gosenicah
Buldožerji na kolesih, nakladalniki na kolesih,
bagri-nakladalniki na kolesih, prekucniki, ravnalnikigrederji, kompaktorji za odpadke na odlagališčih,
viličarji z motorji z notranjim zgorevanjem, premični
žerjavi, stroji za kompaktiranje (nevibracijski
valjarji) , finišerji za ceste, hidravlični agregati

Bagri, gradbena dvigala za transport blaga,
gradbeni vitli, motorni okopalniki-motokultivatorji
Ročno-upravljani lomilci in krampi za beton

Stolpni žerjavi
Varilni generatorji, električni generatorji

Kompresorji
Vrtne kosilnice, škarje za obrezovanje trave in
njenih robov

P≤8
8 < P ≤ 70
P>70
P ≤ 55
P> 55
P ≤ 55
P > 55

dovoljena raven zvočne moči v dB/1 pW
od uveljavitve tega pravilnika
od uveljavitve
(I. stopnja)
tega pravilnika
(II. stopnja)
108
105 (**)
109
106 (**)
89+11 lg P
86 + 11 lg P (**)
106
103
87 + 11 lg P**
84 + 11 lg P (**)
104
101 (**, ***)
85+11 lg P
82+11 lg P
(**, ***)

P ≤ 15
P>15

96
83+11 lg P

93
80+11 lg P

m ≤ 15
15 < m <30
m ≥ 30
Pel ≤ 2
2<Pel ≤ 10
Pel >10
P ≤ 15
P >15
L ≤ 50

107
94+11 lg m
96+11 lg m
98 + lg P
97 + lg Pel
98 + lg Pel
97 + lg Pel
99
97 +  2 lg P
96

105
92+11 lg m (**)
94+11 lg m
96 + lg P
95 + lg Pel
96 + lg Pel
95 + lg Pel
97
95 +  2 lg P
94

50 < L ≤ 70
70 < L ≤ 120
L >120

100
100
105

98
98 (**)
103 (**)

* Pel za varilne generatorje: običajen tok za varjenje, pomnožen z običajno obremenilno napetostjo za najnižjo vrednost faktorja
storilnosti, ki ga navaja proizvajalec.
Pel za električne generatorje; glavna moč se izračuna na način v skladu s točko 13.3.2. točki iz standarda z oznako SIST ISO 85281:2002.
** Te vrednosti so za II. stopnjo dovoljenih ravni zvočne moči samo orientacijske vrednosti, če gre za:
– vibracijske valjarje, za katerim upravljavec hodi,
– vibracijske plošče (> 3kW),
– vibracijske zabijače,
– buldožerje z jeklenimi gosenicami,
– nakladalnike z jeklenimi gosenicami (> 55 kW),
– viličarje z motorji z notranjim zgorevanjem in protiutežjo,
– finišerje za ceste z napravo za teptanje,
– ročno upravljane lomilce betona z motorjem z notranjim zgorevanjem in krampe za beton (15 < m < 30),
– vrtne kosilnice, obrezovalnike trat in obrezovalnike tratnih robov.
*** Vrednosti, ki veljajo za premične žerjave skladno z drugim odstavkom 3. člena tega pravilnika.
Vrednost dovoljene ravni zvočne moči, izračunane na podlagi enačb iz tabele 1 te priloge, je treba zaokrožiti na celo število. Če je
vrednost decimalnih mest manjša od 0,5, se upošteva nižje celo število, v primeru vrednosti decimalnih mest, ki je večja ali enaka 0,5, pa
se upošteva višje celo število.
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Seznam zdravil, ki se izdajo brez recepta, za katera je bilo od 21. 7. 2005 do 7. 4. 2006 izdano dovoljenje za
promet

Na podlagi 52. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06) objavlja Agencija Republike Slovenije za zdravila in
medicinske pripomočke

SEZNAM
zdravil, ki se izdajo brez recepta, za katera je bilo od 21. 7. 2005 do 7. 4. 2006 izdano dovoljenje
za promet

Na podlagi 28. lena zakona o zdravilih in medicinskih pripomokih (Uradni list RS, št. 101/99 in 70/00, 7/02, 13/02-Zkrmi, 67/02 in 47/04-ZdZPZ) objavlja
Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomoke

5302 /

Stran

Št.

49 / 12. 5. 2006 Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta, Uradni list Republike Slovenije
za katera je bilo od 21.07.2005 do 07.04.2006 izdano dovoljenje za promet

Zap.
Štev.

Registrirano ime

Farmacevtska oblika

Nain izdaje

Proizvajalec

Zdravilne uinkovine

Pakiranje

Vrsta odlobe

Predlagatelj

000497 CIM-O-NIC 2 mg zdravilni žveilni zdravilni žveilni gumi
gumiji
nikotin, vezan na ionski
izmenjevalec

000498 CIM-O-NIC 2 mg zdravilni žveilni
gumiji
nikotin, vezan na ionski
izmenjevalec

škatla s 30 žveilnimi gumiji (2
x 15 žveilnih gumijev v
pretisnem omotu)

brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah
dovoljenje za promet z novim
zdravilom

zdravilni žveilni gumi

brez recepta v lekarnah in
škatla s 105 žveilnimi gumiji (7 specializiranih prodajalnah
x 15 žveilnih gumijev v
dovoljenje za promet z novim
pretisnem omotu)
zdravilom

000499 CIM-O-NIC 4 mg zdravilni žveilni zdravilni žveilni gumi
gumiji
nikotin, vezan na ionski
izmenjevalec

brez recepta v lekarnah in
škatla s 105 žveilnimi gumiji (7 specializiranih prodajalnah
x 15 žveilnih gumijev v
dovoljenje za promet z novim
pretisnem omotu)
zdravilom

000500 CIM-O-NIC 4 mg zdravilni žveilni zdravilni žveilni gumi
gumiji
nikotin, vezan na ionski
izmenjevalec

000501 Contractubex gel

gosti vodni ekstrakt ebule (8 - 11
% vodno-etanolna raztopina)
natrijev heparinat
alantoin

000502 Contractubex gel

gosti vodni ekstrakt ebule (8 - 11
% vodno-etanolna raztopina)
natrijev heparinat
alantoin

000503 AJ ZA LEDVICE IN MEHUR
DROGA
list vednozelenega gornika

000504 DEPRIM
suhi ekstrakt zeli šentjanževke
(3-6:1)

škatla s 30 žveilnimi gumiji (2
x 15 žveilnih gumijev v
pretisnem omotu)
gel
škatla s tubo z 20 g gela

gel
škatla s tubo s 100 g gela

zdravilni aj
škatla z 20 filtrirnimi vrekami

brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah
dovoljenje za promet z novim
zdravilom

Pfizer Health AB, Helsingborg, Švedska/
Pfizer Luxembourg SARL, Strassen,
Luksemburg
Pfizer Luxembourg SARL, 283, route
d'Arlon, Strassen, Luksemburg
Pfizer Health AB, Helsingborg, Švedska/
Pfizer Luxembourg SARL, Strassen,
Luksemburg
Pfizer Luxembourg SARL, 283, route
d'Arlon, Strassen, Luksemburg
Pfizer Health AB, Helsingborg, Švedska/
Pfizer Luxembourg SARL, Strassen,
Luksemburg
Pfizer Luxembourg SARL, 283, route
d'Arlon, Strassen, Luksemburg
Pfizer Health AB, Helsingborg, Švedska/
Pfizer Luxembourg SARL, Strassen,
Luksemburg
Pfizer Luxembourg SARL, 283, route
d'Arlon, Strassen, Luksemburg

brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah

Merz Pharma GmbH & Co., Frankfurt/Main
Nemija

podaljšanje dovoljenja za
promet + sprememba imena

Medipharm d.o.o. Cankarjevo nabrežje 27,
Ljubljana, Slovenija

brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah

Merz Pharma GmbH & Co., Frankfurt/Main
Nemija

podaljšanje dovoljenja za
promet + sprememba imena

Medipharm d.o.o. Cankarjevo nabrežje 27,
Ljubljana, Slovenija

brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah

Droga Kolinska, d.d., Slovenija

sprememba imetnika
dovoljenja za promet +
sprememba imena in naslova
izdelovalca

Droga Kolinska, d.d., Kolinska ulica 1,
Ljubljana, Slovenija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
rtna koda
Delovna šifra
5363-II-004/06
06.07.2010
3837000100723
352888
5363-II-005/06
06.07.2010
3837000100730
352861
5363-II-007/06
06.07.2010
3837000100754
352977
5363-II-006/06
06.07.2010
3837000100747
352969
5363-II-023/06
09.07.2008
3837000101126
371432
5363-II-024/06
09.07.2008
3837000101133
371440
5363-II-042/05
22.09.2009
3837000097269
350249

filmsko obložena tableta

brez recepta v lekarnah

Lek farmacevtska družba d.d., Slovenija

škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

podaljšanje dovoljenja za
promet

Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova
57, Ljubljana, Slovenija

5363-II-037/05
31.12.2006
3837000096095
328456

000505 DEPRIM forte
suhi ekstrakt zeli šentjanževke
(3,5-6:1)

kapsula, trda

brez recepta v lekarnah

Lek farmacevtska družba d.d., Slovenija

škatla z 20 kapsulami (2 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

sprememba v sestavi

Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova
57, Ljubljana, Slovenija

krema

brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah

Schering-Plough Labo N.V.,
Heis-op-den-Berg, Belgija/Schering-Plough
Europe, Bruselj, Belgija

5363-II-038/05
31.12.2006
3837000096101
301159

000506 DIPROBASE krema
/

000507 DIPROBASE mazilo
/

škatla s tubo s 50 g kreme

mazilo
škatla s tubo s 50 g mazila

000508 DOKMANN PARODENT raztopina raztopina za izpiranje ust
za izpiranje ust
plastenka z 280 ml raztopine za
aluminijev amonijev sulfat
izpiranje ust
dodekahidrat
natrijev fluorid
000509 FIDI KOENCIM 10 mehke kapsule kapsula, mehka
ubikinon
vitamin E (RRR-alfa-tokoferol)

škatla s 60 kapsulami (6 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

podaljšanje dovoljenja za
promet
brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah
podaljšanje dovoljenja za
promet
brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah
podaljšanje dovoljenja za
promet
brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah

Schering-Plough Europe Rue de Stalle 73,
Bruselj, Belgija
Schering-Plough Labo N.V.,
Heis-op-den-Berg, Belgija/Schering-Plough
Europe, Bruselj, Belgija
Schering-Plough Europe Rue de Stalle 73,
Bruselj, Belgija
Gorenjske lekarne, Enota Galenski
laboratorij, Kranj/Rebernik Manja s.p.
Mo.Re.Na., Škofljica, Slovenija
Rebernik Manja s.p. Mo.Re.Na. Pod
strahom 49, Škofljica, Slovenija
Fidimed, d.o.o., Brodiše 32, Trzin v
sodelovanju z Swiss Caps AG, Kirchberg,
Švica

podaljšanje dovoljenja za
promet + sprememba imetnika Fidimed podjetje za proizvodnjo in
trženje,d.o.o., Brodiše 32, Trzin,
Slovenija

5363-II-040/05
05.03.2009
3837000095661
393991
5363-II-041/05
05.03.2009
3837000095678
394009
5363-II-039/05
21.12.2009
3837000097030
332623
5363-II-022/06
13.07.2009
3837000099836
335061
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Uradni list Republike Slovenije
000510 FIDI KOENCIM 10 mehke kapsule kapsula, mehka
ubikinon
vitamin E (RRR-alfa-tokoferol)

000511 FRUMERAL 2 mg zdravilni
žveilni gumiji
nikotin, vezan na ionski
izmenjevalec

000512 FRUMERAL 2 mg zdravilni
žveilni gumiji
nikotin, vezan na ionski
izmenjevalec

000513 FRUMERAL 4 mg zdravilni
žveilni gumiji
nikotin, vezan na ionski
izmenjevalec

000514 FRUMERAL 4 mg zdravilni
žveilni gumiji
nikotin, vezan na ionski
izmenjevalec

000515 GORNIKOVI LISTI GALEX
list vednozelenega gornika

000516 HERBION za pomirjanje

peroralne kapljice, raztopina
korenina zdravilne špajke
cvet navadnega hmelja
list poprove mete
list navadne melise

000517 HERBION za srce peroralne
kapljice, raztopina
list in cvet gloga
zel bele omele
korenina zdravilne špajke

000518 HERBION za želodec peroralne
kapljice, raztopina
korenina rumenega sviša
zel navadne tavžentrože
cvet prave kamilice
plod navadne kumine

000519 HERBION za žol peroralne
kapljice, raztopina
list poprove mete
zel navadnega repika
cvet prave kamilice
plod navadne kumine
suhi ekstrakt lista artioke

000520 IMMUNAL peroralne kapljice,
raztopina
sok zeli škrlatne ehinaceje

000521 ISLA-MINT pastile
ekstrakt islandskega lišaja vodni,
gosti (2-4:1)

škatla z 20 kapsulami (2 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

Št.
brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah
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Fidimed, d.o.o., Brodiše 32, Trzin v
sodelovanju z Swiss Caps AG, Kirchberg,
Švica

podaljšanje dovoljenja za
promet + sprememba imetnika Fidimed podjetje za proizvodnjo in
trženje,d.o.o., Brodiše 32, Trzin,
Slovenija

zdravilni žveilni gumi

brez recepta v lekarnah in
škatla s 105 žveilnimi gumiji (7 specializiranih prodajalnah
x 15 žveilnih gumijev v
dovoljenje za promet z novim
pretisnem omotu)
zdravilom

Pfizer Health AB, Helsingborg, Švedska/
Pfizer Luxembourg SARL, Strassen,
Luksemburg

zdravilni žveilni gumi

Pfizer Health AB, Helsingborg, Švedska/
Pfizer Luxembourg SARL, Strassen,
Luksemburg

škatla s 30 žveilnimi gumiji (2
x 15 žveilnih gumijev v
pretisnem omotu)

brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah
dovoljenje za promet z novim
zdravilom

zdravilni žveilni gumi

Pfizer Luxembourg SARL, 283, route
d'Arlon, Strassen, Luksemburg

Pfizer Luxembourg SARL, 283, route
d'Arlon, Strassen, Luksemburg

brez recepta v lekarnah in
škatla s 105 žveilnimi gumiji (7 specializiranih prodajalnah
x 15 žveilnih gumijev v
dovoljenje za promet z novim
pretisnem omotu)
zdravilom

Pfizer Health AB, Helsingborg, Švedska/
Pfizer Luxembourg SARL, Strassen,
Luksemburg

zdravilni žveilni gumi

Pfizer Health AB, Helsingborg, Švedska/
Pfizer Luxembourg SARL, Strassen,
Luksemburg

škatla s 30 žveilnimi gumiji (2
x 15 žveilnih gumijev v
pretisnem omotu)

brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah
dovoljenje za promet z novim
zdravilom

zdravilni aj

brez recepta v lekarnah in
škatla s papirnato vreko s 100 specializiranih prodajalnah
podaljšanje dovoljenja za
g zdravilnega aja
promet + sprememba imena

peroralne kapljice, raztopina
škatla s kapalno stekleniko s
30 ml raztopine

peroralne kapljice, raztopina
škatla s kapalno stekleniko s
30 ml raztopine
peroralne kapljice, raztopina
škatla s kapalno stekleniko s
30 ml raztopine

peroralne kapljice, raztopina
škatla s kapalno stekleniko s
30 ml raztopine

peroralne kapljice, raztopina
škatla s stekleniko s 50 ml
raztopine
pastila
škatla s 60 pastilami (5 x 12
pastil v pretisnem omotu)

brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah
podaljšanje dovoljenja za
promet
brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah
podaljšanje dovoljenja za
promet
brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah
podaljšanje dovoljenja za
promet
brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah
podaljšanje dovoljenja za
promet

brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah
podaljšanje dovoljenja za
promet

Pfizer Luxembourg SARL, 283, route
d'Arlon, Strassen, Luksemburg

Pfizer Luxembourg SARL, 283, route
d'Arlon, Strassen, Luksemburg
GALEX, proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Slovenija
GALEX, proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Slovenija
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Šmarješka
cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Stran
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5363-II-021/06
13.07.2009
3837000099829
335096
5363-II-009/06
06.07.2010
3837000100778
353175
5363-II-008/06
06.07.2010
3837000100761
353078
5363-II-011/06
06.07.2010
3837000100792
353450
5363-II-010/06
06.07.2010
3837000100785
353213
5363-II-013/06
20.07.2010
3837010002703
351067

5363-II-053/05
13.07.2009
3837000097252
353949

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Slovenija
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Šmarješka
cesta 6, Novo mesto, Slovenija

5363-II-054/05
13.07.2009
3837000097221
354058

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Slovenija
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Šmarješka
cesta 6, Novo mesto, Slovenija

5363-II-056/05
13.07.2009
3837000097245
354007

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Slovenija
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Šmarješka
cesta 6, Novo mesto, Slovenija

5363-II-055/05
13.07.2009
3837000097238
303763

Lek farmacevtska družba d.d., Slovenija
Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova
57, Ljubljana, Slovenija

5363-II-048/05
20.06.2010
3837000097405
310700

brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah

Engelhard Arzneimittel GmbH&Co.KG,
Niederdorfelden, Nemija

dodatno pakiranje

Farmedica, d.o.o., Leskoškova 12,
Ljubljana, Slovenija

5363-II-019/06
20.07.2010
3837000100938
353485
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000522 ISLA-MINTpastile
ekstrakt islandskega lišaja vodni,
gosti (2-4:1)

000523 ISLA-MOOS pastile
ekstrakt islandskega lišaja vodni,
gosti (0,4-0,8:1)

000524 ISLA-MOOS pastile
ekstrakt islandskega lišaja vodni,
gosti (0,4-0,8:1)

000525 KLIMAKTIN
suhi ekstrakt korenike cimicifuge
(5-7:1)

000526 Neoseptolete z okusom divje
ešnje pastile 1,2 mg
cetilpiridinijev klorid

000527 Neoseptolete z okusom limone
pastile 1,2 mg
cetilpiridinijev klorid

pastila
škatla s 30 pastilami (3 x 10
pastil v pretisnem omotu)
pastila
škatla s 60 pastilami (5 x 12
pastil v pretisnem omotu)
pastila
škatla s 30 pastilami (3 x 10
pastil v pretisnem omotu)
filmsko obložena tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)
pastila
škatla z 18 pastilami (2 x 9
pastil v pretisnem omotu)
pastila
škatla z 18 pastilami (2 x 9
pastil v pretisnem omotu)

000528 Neoseptolete z okusom zelenega pastila
jabolka pastile 1,2 mg
cetilpiridinijev klorid

000529 ODVAJALNI AJ DROGA
list sene
skorja navadne krhlike

000530 Pikovit D obložene tablete
vitamin A (v obliki retinilpalmitata)
vitamin D3 (holekalciferol)
vitamin C (askorbinska kislina)
vitamin B1 (tiaminijev nitrat)
vitamin B2 (riboflavin)
vitamin B6 (piridoksinijev klorid)
vitamin B12 (cianokobalamin)
nikotinamid
kalcijev pantotenat
folna kislina
kalcij (v obliki brezvodnega
kalcijevega hidrogenfosfata)
fosfor (v obliki brezvodnega
kalcijevega hidrogenfosfata)

000531 Pikovit forte obložene tablete
vitamin A (v obliki retinilpalmitata)
vitamin D3 (holekalciferol)
vitamin C (askorbinska kislina)
vitamin B1 (tiaminijev nitrat)
vitamin B2 (riboflavin)
vitamin B6 (piridoksinijev klorid)
vitamin B12 (cianokobalamin)
nikotinamid
kalcijev pantotenat
folna kislina
vitamin E (tokoferilacetat)

škatla z 18 pastilami (2 x 9
pastil v pretisnem omotu)
zdravilni aj
škatla z 20 filtrirnimi vrekami

obložena tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

obložena tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)
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brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah

Engelhard Arzneimittel GmbH&Co.KG,
Niederdorfelden, Nemija

podaljšanje dovoljenja za
promet + sprememba imena

Farmedica, d.o.o., Leskoškova 12,
Ljubljana, Slovenija

brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah

Engelhard Arzneimittel GmbH&Co.KG,
Niederdorfelden, Nemija

dodatno pakiranje

Farmedica, d.o.o., Leskoškova 12,
Ljubljana, Slovenija

brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah

Engelhard Arzneimittel GmbH&Co.KG,
Niederdorfelden, Nemija

podaljšanje dovoljenja za
promet + sprememba imena

Farmedica, d.o.o., Leskoškova 12,
Ljubljana, Slovenija

brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah

Lek farmacevtska družba d.d., Slovenija

podaljšanje dovoljenja za
promet
brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah
dovoljenje za promet z novim
zdravilom
brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah
dovoljenje za promet z novim
zdravilom
brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah
dovoljenje za promet z novim
zdravilom
brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah
sprememba imetnika
dovoljenja za promet +
sprememba imena in naslova
izdelovalca
brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah
podaljšanje dovoljenja za
promet + sprememba imena

brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah
podaljšanje dovoljenja za
promet + sprememba imena

Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova
57, Ljubljana, Slovenija

5363-II-017/06
20.07.2010
3837000100914
351075
5363-II-020/06
20.07.2010
3837000100945
353493
5363-II-018/06
20.07.2010
3837000100921
351148
5363-II-003/06
27.12.2008
3837000098525
325945

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Slovenija
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Šmarješka
cesta 6, Novo mesto, Slovenija

5363-II-050/05
18.11.2010
3837000098730
340537

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Slovenija
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Šmarješka
cesta 6, Novo mesto, Slovenija

5363-II-052/05
18.11.2010
3837000098754
340634

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Slovenija
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Šmarješka
cesta 6, Novo mesto, Slovenija

5363-II-051/05
18.11.2010
3837000098747
340553

Droga Kolinska, d.d., Slovenija
Droga Kolinska, d.d., Kolinska ulica 1,
Ljubljana, Slovenija

5363-II-043/05
20.12.2007
3837000097276
310301

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Slovenija
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Šmarješka
cesta 6, Novo mesto, Slovenija

5363-II-001/06
20.07.2010
3837000099898
315214

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Slovenija
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Šmarješka
cesta 6, Novo mesto, Slovenija

5363-II-002/06
20.07.2010
3837000099904
351326
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000532 REMIFEMIN tablete
tekoi ekstrakt korenike cimicifuge
(0,78 - 1,14 : 1)

000533 REMIFEMIN tablete
tekoi ekstrakt korenike cimicifuge
(0,78 - 1,14 : 1)

000534 SANOSAN
suhi ekstrakt korenine zdravilne
špajke (5-7:1)
suhi ekstrakt cveta navadnega
hmelja (11-14:1)

000535 SENINI LISTI GALEX
list sene

000536 STREPSILS ORIGINAL
amilmetakrezol
2,4-diklorobenzilalkohol

000537 STREPSILS z okusom medu in
limone
amilmetakrezol
2,4-diklorobenzilalkohol

tableta
škatla s 100 tabletami (5 x 20
tablet v pretisnem omotu)

tableta
škatla s 60 tabletami (3 x 20
tablet v pretisnem omotu)

filmsko obložena tableta
škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)

škatla s 24 pastilami (2 x 12
pastil v pretisnem omotu)
pastila
škatla z 12 pastilami (1 x 12
pastil v pretisnem omotu)

pastila

000539 Verolax Senna 15 mg filmsko

kapsula, trda

Št. 5363-2/06-235

škatla s 24 pastilami (2 x 12
pastil v pretisnem omotu)

škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Štev.Ljubljana,
seznama: dne
5363-2/06-235
21. aprila 2006
Ljubljana, dne 21. april 2006

2100.

Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG,
Bahnhofstrasse 35, Salzgitter, Nemija

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

Fidimed podjetje za proizvodnjo in
trženje,d.o.o., Brodiše 32, Trzin,
Slovenija

brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah

Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG,
Bahnhofstrasse 35, Salzgitter, Nemija

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

Fidimed podjetje za proizvodnjo in
trženje,d.o.o., Brodiše 32, Trzin,
Slovenija

brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah

Lek farmacevtska družba d.d., Slovenija

podaljšanje dovoljenja za
promet

brez recepta v lekarnah in
škatla s papirnato vreko s 100 specializiranih prodajalnah
g zdravilnega aja
podaljšanje dovoljenja za
promet + sprememba imena

pastila

49 / 12. 5. 2006 /

brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah

zdravilni aj

000538 STREPSILS z okusom medu in
limone
amilmetakrezol
2,4-diklorobenzilalkohol
obložene tablete
suhi ekstrakt lista sene (stand. na
15 mg hidroksiantracenskih
glikozidov)

Št.

Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova
57, Ljubljana, Slovenija

GALEX, proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija
Boots Healthcare International, Thane
Road, Nottingham, Velika Britanija

sprememba v sestavi

PharmaSwiss d.o.o., Wolfova 1,
Ljubljana, Slovenija

dodatno pakiranje

Boots Healthcare International,VB in Natur
Produkt Pharma Sp.Z o.o., Poljska/Boots
Healthcare Int., Velika Britanija
PharmaSwiss d.o.o., Wolfova 1,
Ljubljana, Slovenija

brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah
dodatni izdelovalec

Boots Healthcare International,VB in Natur
Produkt Pharma Sp.Z o.o., Poljska/Boots
Healthcare Int., Velika Britanija
PharmaSwiss d.o.o., Wolfova 1,
Ljubljana, Slovenija

brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah
dovoljenje za promet z novim
zdravilom

5305

5363-II-045/05
30.09.2009
3837000097290
350265
5363-II-044/05
30.09.2009
3837000097283
350257
5363-II-014/06
20.06.2010
3837000099225
354023

GALEX, proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Slovenija

brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah

brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah

Stran

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Slovenija
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Šmarješka
cesta 6, Novo mesto, Slovenija

5363-II-012/06
20.07.2010
3837010002697
351458

5363-II-049/05
30.04.2009
3837010003168
351660
5363-II-016/06
30.04.2009
3837000100907
353507
5363-II-015/06
30.04.2009
3837010003182
351717
5363-II-025/06
22.03.2011
3837000099287
353523

Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske
pripomoke
prof.dr.Stanislav Primoži, mag. farm.

Agencija Republike Slovenije za zdravila
Direktorpripomočke
in medicinske
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm., l.r.
Direktor

Seznam zdravil, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati oziroma za katera bo dovoljenje za promet
prenehalo veljati na predlog imetnikov dovoljenj za promet oziroma na predlog Agencije Republike Slovenije za
zdravila in medicinske pripomočke

Na podlagi 52. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06) objavlja Agencija Republike Slovenije za zdravila in
medicinske pripomočke

SEZNAM
zdravil, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati oziroma za katera Stran 4 od 4
bo dovoljenje za promet prenehalo veljati na predlog imetnikov dovoljenj za promet oziroma
na predlog Agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Stran
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Št.
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Ime zdravila

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Izdelovalec/Proizvajalec
Imetnik dovoljenja za promet

ČAJ ZA LEDVICE
IN MEHUR DROGA

zdravilni čaj

Droga Portorož, Živilska industrija, 5363-II-029/04
d.d., Industrijska cesta 21, Izola
01.11.2005
......................................................
Droga Portorož, Živilska industrija,
d.d., Industrijska cesta 21, Izola

D-PANTHOL
mazilo

mazilo

DEPRIM forte

HERBION
URTICA

Leciton tonik
peroralna emulzija

MASKAM

škatla z 20 filtrirnimi vrečkami

Razlog prenehanja veljavnosti
sprememba
imetnika dovoljenja za promet
in izdelovalca

»JADRAN« Galenski laboratorij,
d.d., Pulac b.b., Rijeka, Hrvaška
škatla s tubo po 25 g
......................................................
mazila
JADRAN-Galenski laboratorij,
d.o.o., Ljubljana, Mašera Spasičeva, 10, Ljubljana
trda kapsula
Lek farmacevtska družba d.d.,
Verovškova 57, Ljubljana
škatla z 20 trdimi kapsu......................................................
lami
Lek farmacevtska družba d.d.,
Verovškova 57, Ljubljana
trda kapsula
KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto
škatla s 40 trdimi kapsu......................................................
lami
KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto
peroralna emulzija
KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto
škatla s stekleničko po
......................................................
200 ml peroralne emulzije KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto

512/C-0133/98
09.06.2003*

ukinitev dovoljenja za promet
na predlog imetnika dovoljenja
za promet

512/C-0042/01
18.09.2005

sprememba v
sestavi zdravila

5363-II-009/02
15.10.2006

ukinitev dovoljenja za promet
na predlog imetnika dovoljenja
za promet
ukinitev dovoljenja za promet
na predlog imetnika dovoljenja
za promet

zdravilni čaj

SALUS-HAUS GmbH&Co KG,
Bruckmühl, Nemčija
......................................................
FIDIFARM podjetje za proizvodnjo
in trženje fitodietskih izdelkov,
d.o.o., Leskoškova 4, Ljubljana
GALEX, proizvodnja in promet
s farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d., Tišinska ulica 29 g,
Murska Sobota
......................................................
GALEX, proizvodnja in promet
s farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d., Tišinska ulica 29 g,
Murska Sobota

512/C-0007/01
30.01.2006*

ukinitev dovoljenja za promet
na predlog imetnika dovoljenja
za promet

5363-II-021/02
05.12.2005*

razvrstitev izdelka med kozmetične izdelke

KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto
......................................................
KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto
Droga Portorož, Živilska industrija,
d.d., Industrijska cesta 21, Izola
......................................................
Droga Portorož, Živilska industrija,
d.d., Industrijska cesta 21, Izola

5363-II-004/02
15.10.2006

ukinitev dovoljenja za promet
na predlog imetnika dovoljenja
za promet
sprememba
imetnika dovoljenja za promet
in izdelovalca

škatla s 15 filtrirnimi vrečkami

MAZILO ZA TRDO mazilo
KOŽO
škatla z lončkom s 50 g
mazila

NEOSEPTOLETE

Številka odločbe
Datum prenehanja veljavnosti

pastila
škatla z 18 pastilami

ODVAJALNI ČAJ
DROGA

zdravilni čaj

REMIFEMIN
tablete

tablete

škatla z 20 filtrirnimi vrečkami

škatla s 60 tabletami

512/C-0061/99
06.12.2004*

5363-II-027/04
22.08.2005

Schaper & Brümmer GmbH & Co. 5363-II-030/04
KG, Bahnhofstrasse 35, Salzgit23.08.2005
ter, Nemčija
......................................................
FIDIFARM podjetje za proizvodnjo
in trženje fitodietskih izdelkov,
d.o.o., Leskoškova 4, Ljubljana

sprememba
imetnika dovoljenja za promet

Uradni list Republike Slovenije
REMIFEMIN tablete

tablete

STREPSILS ORIGINAL

pastila

STREPSILS z
okusom medu in
limone

pastila

UVIN H čaj

zdravilni čaj

škatla s 100 tabletami

škatla s 24 pastilami

škatla s 24 pastilami

škatla s 50 g zdravilnega
čaja

UVIN instant čaj

instant zdravilni čaj
plastenka s 180 g zrnc

Verolax obložene
tablete

obložena tableta
škatla z 20 obloženimi
tabletami

Št.
Schaper & Brümmer GmbH & Co.
KG, Bahnhofstrasse 35, Salzgitter, Nemčija
...................................................
............
FIDIFARM podjetje za proizvodnjo
in trženje fitodietskih izdelkov,
d.o.o., Leskoškova 4, Ljubljana
Boots Healthcare International,
Thane Road, Nottingham, Velika
Britanija
......................................................
PharmaSwiss d.o.o., Wolfova 1,
Ljubljana
Boots Healthcare International,
Thane Road, Nottingham, Velika
Britanija
......................................................
PharmaSwiss d.o.o., Wolfova 1,
Ljubljana
Pliva d.d., Ulica grada Vukovara
49, Hrvaška
......................................................
Pliva Ljubljana, d.o.o., Dunajska
51, Ljubljana
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Stran
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5363-II-031/04
23.08.2005

sprememba
imetnika dovoljenja za promet

5363-II-020/04
06.12.2005

sprememba v
sestavi zdravila

5363-II-022/04
08.03.2006

dodatni izdelovalec

512/C-0128/98 30.06.1998*

iztek roka
veljavnosti
dovoljenja za
promet; imetnik
dovoljenja za
promet z zdravilom ni vložil
predloga za
njegovo podaljšanje
iztek roka
veljavnosti
dovoljenja za
promet; imetnik
dovoljenja za
promet z zdravilom ni vložil
predloga za
njegovo podaljšanje
ukinitev dovoljenja za promet
na predlog imetnika dovoljenja
za promet

Pliva d.d., Ulica grada Vukovara
512/C-0129/98 30.06.1998*
49, Hrvaška
......................................................
Pliva Ljubljana, d.o.o., Dunajska
51, Ljubljana

KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
5363-II-036/03
Šmarješka cesta 6, Novo mesto
21.09.2006
......................................................
KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto

* zdravilo je lahko na trgu še 1 leto po navedenem datumu, skladno s 24. členom Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih

Št. 5363-3/06-236
Ljubljana, dne 21. aprila 2006

2101.

Agencija Republike Slovenije za zdravila
in medicinske pripomočke
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm., l.r.
Direktor

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 št. 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, 25/06 in 37/06) se dopolni z naslednjimi biocidnimi pripravki:

5308 /

Stran

Št.
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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

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

(1)

(2)

923
924
925
926
927

IRGATREAT BC 04
IRGATREAT BC 05
IRGATREAT BC 08
ODGANJALEC KRTOV
TANALITH E 3492

928

ZLATODIV E 70

CMC MAK d.o.o.
CMC MAK d.o.o.
CMC MAK d.o.o.
SILK d.o.o.
ARCH TIMBER PROTECTION
ECOLAB d.o.o.

II
Biocidna pripravka pod zaporednima številkama 426 in 432 se spremenita tako, da se glasita:
426
432

SPREY ZA ODGANJANJE KUN (ART. 3340)
WINDHAGER
VODIKOV PEROKSID, < 50 ut.%

IDENTIS d.o.o.

(1)

(2)

BELINKA PERKEMIJA
d.o.o.

(1)

(2)

III
Iz registra biocidnih pripravkov se izbrišejo naslednji biocidni pripravki:
ECOLAB d.o.o.
BELINKA PERKEMIJA
d.o.o.

(1)
(1)

(5)
(2)

OFF! CREMA

ORBICO d.o.o.

(1)

(2)

P3- DIX SUPRA

ECOLAB d.o.o.

(1)

(5)
(5)

401

P3- VETRA SOFT

429

VODIKOV PEROKSID, < 60 ut.%

482
541
627

Dr. DEVIL WC čistilo 3 v 1 Polar Aqua

SERENA d.o.o.

(1)

628

Dr. DEVIL WC čistilo v 1 Apple

SERENA d.o.o.

(1)

(5)

629

Dr. DEVIL WC čistilo 3 v 1 Lemon

SERENA d.o.o.

(1)

(5)

630

Dr. DEVIL WC gel 3 v 1 Aqua

SERENA d.o.o.

(1)

(5)

631

Dr. DEVIL WC gel 3 v 1 Apple

SERENA d.o.o.

(1)

(5)
(5)
(5)

632

Dr. DEVIL WC gel 3 v 1 Lemon

SERENA d.o.o.

(1)

633

Dr. DEVIL WC gel 3 v 1 Nature

SERENA d.o.o.

(1)

Št. 5406-57/2006-UK
Ljubljana, dne 26. aprila 2006
EVA 2006-2711-0149
Ministrstvo za zdravje
Urad RS za kemikalije
dr. Marta Ciraj l.r.
Direktorica

2102.

Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove Vukova
zadužbina

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije izdaja na
podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS,
št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popravek) v upravni zadevi izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi
Ustanove Vukova zadužbina, Ulica Gradnikove brigade 6,
1122 Ljubljana, naslednje

SOGLASJE
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije izdaja soglasje k ustanovitvenemu aktu Ustanove Vukova zadužbina,
ustanove za preučevanje in ohranjanje srbske kulturne dedi-

ščine, Ulica Gradnikove brigade 6, 1122 Ljubljana, s katerim
so ustanovitelji: Živorad Andrejić, Kvedrova 36, Ljubljana,
Dragan Mitič, Kolarska ulica 5, Koper, Rajko Kramberger,
Clevelandska 29, Ljubljana, Rodoljub Vasović, Jamova 48,
Ljubljana, in Milan Kolakovič, Pod Plevno 84, Škofja Loka,
ustanovili ustanovo z imenom Ustanova Vukova zadužbina,
s sedežem v Ljubljani, Ulica Gradnikove brigade 6, 1122
Ljubljana, o čemer je notarka Dušica Berden, Trg OF 13,
Ljubljana, izdala notarski zapis, opr. št. SV 135/06 z dne
20. 3. 2006.
Št. 028-9/2006/2
Ljubljana, dne 19. aprila 2006
dr. Vasko Simoniti l.r.
Minister
za kulturo
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Program priprave državnega lokacijskega
načrta za gradnjo državne ceste med
avtocesto A1 Šentilj–Koper in mejo z
Republiko Avstrijo

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03
– ZZK-1) sprejme minister za okolje in prostor v soglasju z
ministrom za promet

PROGRAM PRIPRAVE
državnega lokacijskega načrta za gradnjo
državne ceste med avtocesto A1 Šentilj–Koper
in mejo z Republiko Avstrijo
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo državnega lokacijskega načrta
Osnovni cilj nove prometne povezave med avtocesto
A1 Šentilj–Koper in mejo z Republiko Avstrijo je zagotoviti
ustrezno medsebojno povezanost središč mednarodnega,
nacionalnega in regionalnega pomena v širšem prostoru
t. i. tretje razvojne osi.
V Odloku o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije
(Uradni list RS, št. 76/04; v nadaljnjem besedilu: Strategija
prostorskega razvoja Slovenije) je predlagana nova promet
na povezava, opredeljena kot del tretje razvojne osi, ki se
iz smeri avstrijske Koroške prek Slovenj Gradca in Velenja
pri Celju navezuje na avtocesto A1 in se nato nadaljuje proti
Novemu mestu in naprej proti Karlovcu oziroma se naveže
na avtocesto Zagreb–Reka. Z razvojno osjo se povezujejo
regionalna središča v Avstriji, Sloveniji in na Hrvaškem ter se
omogoča navezovanje obstoječega tovornega in osebnega
prometa vseh regij na tej osi na glavne evropske prometne
in razvojne osi.
Tretja os je bila najprej določena v slovenskem Regionalnem prostorskem planu leta 1974 kot glavni medregionalni koridor. V devetdesetih letih so bili v Dolgoročnem
prostorskem planu ob tej osi načrtovani glavne železnice,
ceste in intermodalni terminali. Leta 2004 je bil intermodalni
koridor sprejet v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije kot
tretja razvojna os (1. os je V. TEN, 2. os pa X. TEN koridor
slovenski del). Pomembno je poudariti, da poleg ceste vzdolž
celotne tretje osi, razen od Velenja do Slovenj Gradca, ki pa
je načrtovana v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije, že
poteka tudi železniška proga.
Obstoječe stanje prometnega omrežja predstavlja glavna cesta I. reda Arja vas–Velenje–Slovenj Gradec–Dravograd, ki se v smeri Velikovca nadaljuje z glavno cesto I. reda
Dravograd–mednarodni mejni prehod Vič, ki je prometno
močno obremenjena. Povprečni letni dnevni promet na njej
namreč presega 11.000 vozil. Na večjem delu trase nima
zadovoljivih tehničnih elementov in ne ustreza potrebam sodobnih daljinskih cestnih povezav. Ima ozka grla in nevarne
odseke ter zaradi neustreznih tehničnih elementov na mnogih odsekih omogoča le nizko potovalno hitrost.
Funkcija nove prometne povezave bo predvsem
povečati konkurenčnost območja ob razvojni osi, povečati
dostopnost in krepitev institucionalnih in gospodarskih povezav ter povečati integracijo prostora zunaj obstoječih panevropskih prometnih koridorjev.
Namen nove prometne povezave je:
1. zagotoviti medsebojno povezanost središč mednarodnega, nacionalnega in regionalnega pomena na širšem
območju Slovenije ter zagotoviti njihovo povezanost z mednarodnimi središči in povezavami ustreznega pomena;
2. zagotoviti prometno povezavo na V. in X. koridor ter
s tem omogočiti povezanost tujih središč mednarodnega
pomena prek ozemlja Slovenije;
3. navezava pomembnejših lokalnih središč v obravnavanem območju na ustrezne razvojne povezave;
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4. razbremenitev sedanjih prometnic, ki ne omogočajo
ustreznih pogojev za sodoben in varen promet;
5. izboljšanje kakovosti potovanja, skrajšanje potovalnih
časov in povečanje prometne varnosti.
V Sloveniji bo nova prometna povezava podpirala razvoj
policentričnega omrežja mest in drugih naselij, skladen razvoj
območij s skupnimi prostorsko-razvojnimi značilnostmi, medsebojno dopolnjevanje funkcij podeželskih in urbanih območij
ter njihovo povezanost z evropskimi prometnimi sistemi in
urbanim omrežjem.
Minister za promet je z dopisom št. 2601-2/2004/360032073 z dne 12. oktobra 2004 dal »Pobudo za izdelavo
državnega lokacijskega načrta za gradnjo državne ceste med
avtocesto A1 Šentilj–Koper (avtocestni priključek Šentrupert–
avtocestni priključek Arja vas) in Velenjem, Slovenj Gradcem
in Dravogradom«. Pobuda je dokumentirana s pregledno
karto Študije variant cestne povezave Koroške regije z avtocesto A1 v merilu 1: 50.000.
Pobuda ministra za promet je utemeljena v Strategiji
prostorskega razvoja Slovenije, Uredbi o vrstah prostorskih
ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03, 68/05)
in Resoluciji o nacionalnem programu izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/04).
II. Predmet in programska izhodišča državnega
lokacijskega načrta ter okvirno ureditveno območje
Predmet izdelave državnega lokacijskega načrta za
gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj–Koper in
mejo z Republiko Avstrijo (v nadaljnjem besedilu: državni
lokacijski načrt) so poleg gradnje državne ceste tudi vse
prostorske ureditve, vezane na gradnjo nove prometne povezave na ureditvenem območju državnega lokacijskega
načrta.
Okvirno ureditveno območje državnega lokacijskega
načrta je določeno z obsegom prostorskih ureditev, ki so
predmet državnega lokacijskega načrta. Posega na območje
občin Mežica, Prevalje, Slovenj Gradec, Mislinja, Dravograd,
Braslovče, Polzela, Žalec, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje
(v nadaljnjem besedilu: zadevne občine).
Okvirno območje državnega lokacijskega načrta se podrobneje opredeli na podlagi dokončnega obsega variant,
ki se vrednotijo in primerjajo v okviru postopka priprave
državnega lokacijskega načrta. Pri oblikovanju predloga
dokončnega obsega variant se upošteva stična točka prometne povezave na državni meji z Republiko Avstrijo v dogovoru in potrditvi med pristojnimi organi Republike Avstrije
in Republike Slovenije.
Dne 10. 2. 2006 je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, skladno z 28. členom Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03
– ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: Zakon o urejanju prostora)
sklicalo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo
in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne
skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske ureditve. V okviru prostorske konference je
bil kot obvezno vsebinsko izhodišče za pripravo državnega
lokacijskega načrta predstavljen tudi Projekt celovitega razvoja območja tretje razvojne osi, katerega izdelava je bila
pozneje izločena iz postopka priprave državnega lokacijskega načrta, zato se priporočila iz prostorske konference
nanašajo tudi nanj.
Na prostorski konferenci so bila dana naslednja
priporočila:
– prouči naj se predlog prilagoditve naslova državnega
lokacijskega načrta dejanskemu poteku nove prometne povezave oziroma izhodiščnim točkam, ki jih bo nova prometna
povezava povezovala, oziroma da se nova prometna povezava načrtuje do meje z Republiko Avstrijo;
– prouči naj se možnost razširitve območja državnega
lokacijskega načrta proti jugu s predorom Košnica do
obstoječega nadvoza na državni cesti G1-5 v Tremerjih;
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– prouči naj se smiselnost celovitega pristopa k
umeščanju tovrstnih prostorskih ureditev v prostor, predvsem
vključevanje razmisleka o nadaljnjem razvoju železniškega
prometa; poudarjeno je namreč bilo, da izdelava projekta celovitega razvoja območja tretje razvojne osi ne sme podaljšati
in podražiti postopka priprave državnega lokacijskega načrta
in predlagano, da se namesto izdelave novega projekta celovitega razvoja območja tretje razvojne osi uporabijo oziroma
izvedejo določbe Strategije prostorskega razvoja Slovenije,
predlogov regionalnih zasnov prostorskega razvoja Koroške
in Savinjske regije ter strategij prostorskega razvoja občin,
ki so v pripravi;
– prouči naj se mnenje, da je treba izdelati projekt
ničelnega stanja obstoječih državnih cest ter pripraviti načrt
potrebnih povezav z območji oziroma zaledji trase državnega
lokacijskega načrta, ki bodo soudeležene pri umestitvi trase
ceste v prostor s ciljem, da se omogoči hitrejši gospodarski
razvoj celotnega območja;
– prouči naj se mnenje, da se Dravograd predvidi kot
cestno in železniško središče celotne regije in da se kot nova
prometna povezava predvidi avtocesta (in ne hitra ali druga
državna cesta);
– opozorjeno je bilo na nujno potrebo po izdelavi realnega terminskega načrta;
– opozorjeno je bilo, da je pri izdelavi državnega lokacijskega načrta treba upoštevati mnenja in interese gospodarstva ter lokalnih skupnosti;
– opozorjeno je bilo na pobudo za državni lokacijski
načrt za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur, ki jo je treba
upoštevati ob izdelavi projekta celovitega razvoja območja
ob tretji razvojni osi;
– opozorjeno je bilo na postopek priprave državnega
lokacijskega načrta za traso prenosnega plinovoda R 25D
Šentrupert–Šoštanj (trenutna faza je javna razgrnitev predloga državnega lokacijskega načrta), ki ga je treba upoštevati v
postopku priprave državnega lokacijskega načrta.
III. Nosilci nalog in njihove obveznosti pri financiranju priprave državnega lokacijskega načrta
Pripravljavec državnega lokacijskega načrta je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska
cesta 21, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOP), ki zagotovi sredstva za izdelavo recenzije presoje in medsebojne
primerjave variantnih rešitev (v nadaljnjem besedilu: študija
variant), revizije okoljskega poročila in recenzije državnega
lokacijskega načrta ter recenzije drugih morebiti potrebnih
dokumentov. MOP zagotovi razpoložljive razvojne programe občin in drugih razvojnih dejavnikov v območju tretje
razvojne osi, ki bodo podlaga za izdelavo analize stanja,
teženj in razvojnih možnosti v prostoru ter generatorjev
prometa.
Naročnik strokovnih podlag in državnega lokacijskega
načrta je Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Celje (v nadaljnjem besedilu: DARS), ki zagotovi vsa sredstva
za izdelavo strokovnih podlag iz VI.1 točke in VI.2 točke tega
programa priprave, študije variant, okoljskega poročila, geodetskega načrta, poročila o vplivih nameravanega posega
v okolje (v nadaljnjem besedilu: poročilo o vplivih na okolje),
revizije poročila o vplivih na okolje ter vseh faz državnega
lokacijskega načrta.
Investitor načrtovanih prostorskih ureditev je Republika
Slovenija, ki jo kot izvajalec naročila za opravljanje nalog v
zvezi z gradnjo državnih cest zastopa DARS.
Izdelovalec študije variant in izdelovalec državnega
lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec), ki
ga DARS izbere po predpisih o oddaji javnega naročila, mora
izpolnjevati pogoje, določene v Zakonu o urejanju prostora.
Pripravljavec pred začetkom postopka javnega naročila za
izbiro načrtovalca potrdi projektno nalogo.
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IV. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora so državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki v konkretnem postopku priprave državnega lokacijskega načrta v
skladu z Zakonom o urejanju prostora odločajo ali soodločajo
o zadevah urejanja prostora.
Med nosilce urejanja prostora se lahko uvrstijo tudi drugi državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter nosilci
javnih pooblastil, za katere se v postopku priprave konkretnega državnega lokacijskega načrta izkaže, da rešitve posegajo
v njihovo delovno področje.
IV.1 Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave
konkretnega državnega lokacijskega načrta sodelujejo z dajanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja
prostora in mnenj k predlogu državnega lokacijskega načrta,
so:
1. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna
policijska uprava;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Urad
glavnega inšpektorja;
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo;
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije
za zaščito in reševanje;
5. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije
za ceste;
6. Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Maribor;
7. Ministrstvo za promet, Uprava Republike Slovenije
za civilno letalstvo;
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike
Slovenije za okolje – področje varstva okolja;
9. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike
Slovenije za okolje – področje upravljanja voda;
10. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo;
11. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
Sektor za rudarstvo;
12. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za kmetijstvo;
13. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave;
14. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije;
15. Zavod za ribištvo Slovenije;
16. Zavod za gozdove Slovenije;
17. DARS, d. d., Ljubljana;
18. ELES, d.o.o., Ljubljana;
19. Elektro distributerji:
– Elektro Celje, d. d., Celje;
– Elektro Maribor, d. d., Maribor;
20. Geoplin plinovodi, d. o. o., Ljubljana;
21. zadevne občine in njihove gospodarske javne
službe.
Ministrstvu, pristojnemu za kulturo, MOP predloži vloge
za pridobitev smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora ter mnenj k dopolnjenemu predlogu državnega
lokacijskega načrta v vednost z vsemi prilogami.
IV.2 Organizacija oziroma nosilec javnih pooblastil, ki
mora v postopku priprave konkretnega državnega lokacijskega načrta sodelovati le s predložitvijo podatkov o lastnem
omrežju, je Telekom Slovenije, d. d., Cigaletova ulica 15,
Ljubljana.
IV.3 Nosilci urejanja prostora, ki v postopku izdelave
študije variant podajo stališče k predlogu najustreznejše variantne rešitve, so:
1. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo;
2. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste;
3. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo;
4. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice;
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5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za kmetijstvo;
6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
MOP se v konkretnem postopku priprave državnega
lokacijskega načrta odloči, kateri od nosilcev urejanja prostora mora dati stališče k predlogu najustreznejše variantne
rešitve z vidika razvoja posameznega resorja.
IV.4 Nosilec urejanja prostora, ki v postopku izdelave
študije variant in celovite presoje vplivov na okolje poda
stališče k predlogu najustreznejše variantne rešitve in mnenje o ustreznosti okoljskega poročila, je Ministrstvo za okolje
in prostor, Direktorat za okolje, Sektorja za celovito presojo
vplivov na okolje, na podlagi stališč in mnenj:
1. Ministrstva za zdravje;
2. Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave;
3. Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za okolje,
Sektorja za vode;
4. Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
5. Ministrstva za kulturo, Direktorata za kulturno
dediščino.
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje se v konkretnem
postopku celovite presoje vplivov na okolje odloči, kateri
od nosilcev urejanja prostora mora dati stališče k predlogu
najustreznejše variantne rešitve in mnenje o ustreznosti
okoljskega poročila.
IV.5 Nosilec urejanja prostora, ki v postopku izdelave
predloga državnega lokacijskega načrta ter presoje vplivov
na okolje podajo mnenje o sprejemljivosti nameravanega
posega, je Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – področje varstva okolja, na podlagi
mnenj:
1. Ministrstva za zdravje;
2. Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije
za zaščito in reševanje;
3. Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave;
4. Ministrstva za okolje in prostor, Agencije Republike
Slovenije za okolje – področje upravljanja z vodami;
5. Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
6. Ministrstva za kulturo, Direktorata za kulturno
dediščino.
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – področje varstva okolja, se v konkretnem
postopku presoje vplivov na okolje odloči, kateri od nosilcev
urejanja prostora mora dati mnenje o sprejemljivosti nameravanega posega.
V. Način pridobitve strokovnih rešitev
Načrtovalec lahko ob upoštevanju programskih izhodišč,
določenih v II. točki tega programa priprave, na podlagi
priporočil s prve prostorske konference, analize prostora, pridobljenih smernic in njihove analize, na podlagi analiz stanja,
teženj in razvojnih možnosti v prostoru in študije ranljivosti
predlaga variante v enem koridorju, ki ga potrdi medresorska
delovna skupina za oblikovanje projekta celovitega razvoja
območja tretje razvojne osi na podlagi rezultatov Projekta
celovitega razvoja tretje razvojne osi v delu, ki se prostorsko sklada z območjem obravnave državnega lokacijskega
načrta.
MOP, ministrstvo, pristojno za promet, in DARS potrdijo
predlagani obseg variant, za katere izdelovalec strokovnih
podlag v primerni natančnosti izdela variantne rešitve kot
celovite urbanistične, krajinske in arhitekturne oziroma gradbeno-tehnične strokovne rešitve.
Načrtovalec izdela študijo variant, v kateri na podlagi
strokovnih podlag presodi in primerja poteke tras z vidika prostorskega razvoja (učinkov na regionalni razvoj, racionalne rabe prostora), s funkcionalnega, varstvenega in
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ekonomskega vidika ter z vidika sprejemljivosti načrtovanih
ureditev v lokalnem okolju.
V zaključku študije variant načrtovalec predlaga in utemelji najustreznejšo variantno rešitev in da usmeritve za
njeno optimizacijo v sklopu izdelave strokovnih podlag in
predloga državnega lokacijskega načrta.
VI. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način
njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in državnega lokacijskega
načrta je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne
podlage in vsa druga gradiva, bistvena za izdelavo naloge.
VI.1 V postopku izdelave študije variant se uporabijo ali
izdelajo naslednje strokovne podlage:
– analiza stanja in teženj v prostoru: analiza fizičnih
lastnosti in pravnega stanja prostora, problemov, ki izhajajo
iz dosedanjega prostorskega razvoja;
– analiza razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti
v prostoru, kjer se ob oceni tokov tovornega in potniškega
prometa ovrednotijo učinki tras na razvoj policentričnega
omrežja mest in drugih naselij na mednarodni in nacionalni ravni, ovrednotijo učinki tras na razvoj omrežja urbanih
središč skozi kazalce povezanosti, ovrednotijo učinki tras
na regionalni razvoj skozi kazalce dostopnosti, ter primerjajo
prostorski učinki glede na različne poteke tras;
– študija ranljivosti prostora: analiza pričakovanih vplivov prostorskih ureditev na posamezne sestavine prostora,
vrednotenje ter priprava predlogov strokovnih rešitev;
– elaborati, v katerih se variante vrednotijo in primerjajo: razvojno-urbanistični, gradbeno-tehnični, prometno-ekonomski elaborat in okoljsko poročilo;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale
iz smernic nosilcev urejanja prostora.
VI.2. V postopku izdelave predloga državnega lokacijskega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04);
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične,
krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve ter ureditve
z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejna zasnova posameznih elementov prostorske
ureditve, izdelana kot posamezni načrti, ki vključuje vse
funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve ter ureditve, z ustreznimi poročili in utemeljitvami;
– idejna zasnova nove prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti
ipd.);
– idejna zasnova novih in zaščita, prestavitev ali ukinitev obstoječih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih
infrastrukturnih priključkov ter ureditev;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, kulturno dediščino in trajnostno
rabo naravnih dobrin, za omilitev vplivov na rastlinske in
živalske vrste ter njihove habitate, vključno z idejno zasnovo
ureditve morebitnih izravnalnih ukrepov;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih
vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale
iz smernic nosilcev urejanja prostora, po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi med gradnjo;
– predlog državnega lokacijskega načrta mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic
na nepremičninah.
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VII. Postopek in roki za pripravo državnega loka
cijskega načrta
VII.1 Postopek priprave državnega lokacijskega načrta,
študija variant, strokovne podlage iz VI.1 točke in VI.2 točke
tega programa priprave ter državni lokacijski načrt se v vseh
fazah izdelajo ali pripravijo v skladu z Zakonom o urejanju
prostora, Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list
RS, št. 122/04) in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu
priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah
njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
VII.2 V skladu z določbami Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO 187, 20/06) je
Ministrstvo za okolje in prostor z odločbo št. 35409-9/2006 z
dne 10. 3. 2006 ugotovilo, da državni lokacijski načrt lahko
pomembno vpliva na okolje, ker vsebuje posege v okolje,
za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje v skladu
z zakonom, ki ureja področje varstva okolja oziroma lahko v
skladu z zakonom, ki ureja področje ohranjanja narave, pomembno vpliva na zavarovana območja, posebna varstvena
območja ali potencialna posebna ohranitvena območja (v
nadaljnjem besedilu: varovana območja).
V fazi izdelave študije variant se opravi celovita presoja
vplivov izvedbe predloga najustreznejše variantne rešitve na
okolje v skladu z določbami zakona, ki ureja področje varstva
okolja, oziroma presojo sprejemljivosti njegovih vplivov na
varovana območja v skladu z določbami zakona, ki ureja
področje ohranjanja narave. Zagotovi se okoljsko poročilo in
revizija okoljskega poročila, ki morata biti izdelana v skladu s
predpisi, ki določajo podrobnejšo vsebino in revizijo okoljskega poročila ter predpisi, ki določajo vsebino in podrobnejšo
metodologijo presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe načrtov
v naravo na varovana območja.
V fazi izdelave predloga državnega lokacijskega načrta
se izvede presoja vplivov na okolje v skladu z določbami
zakona, ki ureja področje varstva okolja, oziroma presojo
sprejemljivosti njegovih vplivov na varovana območja v skladu z določbami zakona, ki ureja področje ohranjanja narave.
Zagotovita se poročilo o vplivih na okolje in revizija poročila
o vplivih na okolje, ki morata biti izdelana v skladu s predpisi,
ki določajo podrobnejšo vsebino in način priprave poročila
o vplivih na okolje ter revizijo poročila o vplivih na okolje in
predpisi, ki določajo vsebino in podrobnejšo metodologijo
presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe posegov v naravo na
varovana območja.
VII.3 Faza študije variant in celovite presoje vplivov na
okolje
1. Pridobitev smernic za načrtovanje:
– DARS zagotovi gradivo za pridobitev smernic;
– MOP pridobi smernice za načrtovanje in strokovne
podlage urejanja prostora od nosilcev urejanja prostora iz
IV.1 točke in podatke od organizacij oziroma nosilcev javnih
pooblastil iz IV.2 točke tega programa priprave;
– nosilci urejanja prostora dajo smernice v 30 dneh po
prejemu vloge; nosilci urejanja prostora v tem roku predložijo
tudi strokovne podlage urejanja prostora, s katerimi razpolagajo, in ki se nanašajo na območje oziroma so predmet
načrtovanja. V skladu z zakonom, ki ureja področje ohranjanja narave, se, če strokovna priprava naravovarstvenih
smernic v 30 dneh ni možna, rok lahko podaljša, vendar na
največ 60 dni, o čemer pristojni zavod obvesti pripravljavca;
– načrtovalec pregleda smernice in strokovne podlage
urejanja prostora ter jih analizira.
2. Izdelava študije variant:
– DARS zagotovi izdelavo strokovnih podlag iz točke
VI.1 tega programa priprave;
– načrtovalec izdela študijo variant s predlogom
najustreznejše variantne rešitve;
– MOP zagotovi recenzijo študije variant in revizijo
okoljskega poročila;
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– ko MOP predloži recenzijo študije variant in revizijo
okoljskega poročila, načrtovalec dopolni študijo variant, predlog najustreznejše variantne rešitve in okoljsko poročilo;
– k izdelani in po potrebi dopolnjeni študiji variant in predlogu najustreznejše variantne rešitve pridobi MOP stališča
ministrstva, pristojnega za promet, in DARS;
– MOP k predlogu najustreznejše variantne rešitve pridobi stališče nosilcev urejanja prostora iz IV.4 točke tega
programa priprave; sočasno MOP pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, poleg predloga najustreznejše
variantne rešitve tudi okoljsko poročilo in njegovo revizijo z
namenom, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v 30
dneh oblikuje mnenje o ustreznosti okoljskega poročila, v
največ 36 dneh pa mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe
predloga najustreznejše variantne rešitve.
3. 	 Javna seznanitev in prostorska konferenca:
– minister, pristojen za prostor, po pridobljenem mnenju
o ustreznosti okoljskega poročila s sklepom odredi javno
seznanitev s predlogom najustreznejše variantne rešitve,
okoljskim poročilom in njegovo revizijo na sedežu pripravljavca ter v zadevnih občinah;
– MOP v času javne seznanitve organizira javno obravnavo, ki mora biti v kraju načrtovane prostorske ureditve, in
drugo prostorsko konferenco na sedežu MOP z namenom,
da se k predlagani najustreznejši variantni rešitvi pridobijo
in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi oziroma mnenja lokalnih skupnosti, gospodarstva in interesnih
združenj ter organizirane javnosti;
– javna seznanitev traja najmanj 30 dni.
4. 	 Potrditev najustreznejše variantne rešitve:
– DARS zagotovi dopolnitev študije variant in predloga
najustreznejše variantne rešitve tako, da pri tem smiselno
upošteva stališča nosilcev urejanja prostora iz IV.3 točke tega
programa priprave, priporočila druge prostorske konference
ter mnenja in pripombe javnosti in nosilcev urejanja prostora
iz IV.1 točke tega programa priprave, pri čemer mora DARS
obrazložiti način upoštevanja in razloge za neupoštevanje;
– MOP (pripravljavec) posreduje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, dopolnjeno študijo variant s predlogom
najustreznejše variantne rešitve z namenom, da ministrstvo,
pristojno za varstvo okolja, v 30 dneh izda sklep o potrditvi
predloga najustreznejše variantne rešitve oziroma izdajo potrdila zavrne;
– po pridobljenem sklepu o potrditvi na predlog ministra,
pristojnega za prostor, in ministra, pristojnega za promet, o
variantni rešitvi odloči Vlada Republike Slovenije;
– o potrjenem predlogu najustreznejše variantne rešitve,
za katero se izdela predlog državnega lokacijskega načrta,
MOP seznani nosilce urejanja prostora iz IV.4 točke tega
programa priprave z obvestilom, javnost pa z javnim naznanilom v enem dnevnem časopisu, ki pokriva celotno območje
države, na krajevno običajen način in na svetovnem spletu.
VII.4 Faza predloga državnega lokacijskega načrta in
presoje vplivov na okolje
1. 	 Dopolnitev smernic k izbrani varianti:
– DARS zagotovi gradivo za pridobitev dopolnjenih
smernic k izbrani varianti (lega potrjene variantne rešitve prostorske ureditve v ožjem prostoru s tehničnim poročilom);
– MOP pridobi potrebne dopolnitve smernic k izbrani
varianti od nosilcev urejanja prostora iz IV.1 točke tega programa priprave;
– nosilci urejanja prostora, ki so za to zaprošeni, podajo
dopolnitve smernic k izbrani varianti v 30 dneh po prejemu
vloge;
– načrtovalec pregleda dopolnjene smernice k izbrani
varianti in jih analizira.
2. 	 Izdelava predloga državnega lokacijskega načrta:
– DARS na podlagi usmeritev iz študije variant, smernic
in njihovih dopolnitev zagotovi izdelavo strokovnih podlag iz
VI.2 točke tega programa priprave, vključno s poročilom o
vplivih na okolje;
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– načrtovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag,
vključno s poročilom o vplivih na okolje, izdela predlog
državnega lokacijskega načrta;
– DARS zagotovi revizijo poročila o vplivih na okolje;
– MOP zagotovi recenzijo predloga državnega lokacijskega načrta;
– načrtovalec potem, ko prejme pripombe od MOP in
po reviziji dopolnjenega poročila o vplivih na okolje, dopolni
predlog državnega lokacijskega načrta;
– MOP predloži ministrstvu, pristojnemu za varstvo
okolja, predlog državnega lokacijskega načrta, poročilo o
vplivih na okolje ter revizijo poročila o vplivih na okolje z namenom, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, pripravi
osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju;
– MOP seznani zadevne občine z javno razgrnitvijo
predloga državnega lokacijskega načrta.
3. Javna razgrnitev in javne obravnave:
– minister, pristojen za prostor, s sklepom odredi javno
razgrnitev predloga državnega lokacijskega načrta, poročila
o vplivih na okolje, mnenja o opravljeni reviziji poročila o
vplivih na okolje ter osnutka odločitve o okoljevarstvenem
soglasju na sedežu pripravljavca ter v zadevnih občinah;
– javna razgrnitev traja najmanj 30 dni;
– MOP obvesti javnost o dejstvu, da je za načrtovane
ureditve treba izvesti presojo vplivov na okolje, o ureditvenem območju državnega lokacijskega načrta, o organu,
ki bo izdal okoljevarstveno soglasje, predložil zahtevane
podatke o načrtovanih ureditvah, ter o kraju in času javne
razgrnitve in javne obravnave, kjer je omogočen vpogled v
predlog državnega lokacijskega načrta, v poročilo o vplivih
na okolje in v revizijo poročila o vplivih na okolje ter o načinu
dajanja mnenj in pripomb z objavo v Uradnem listu Republike
Slovenije, v enem od dnevnih časopisov, ki pokriva celotno območje države, na svetovnem spletu ter na krajevno
običajen način, in sicer najmanj en teden pred začetkom
javne razgrnitve;
– MOP v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo, ki mora biti v zadevnih občinah, na katere se nanaša
načrtovana prostorska ureditev;
– MOP v sodelovanju z zadevnimi občinami v času
javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in
ustne pripombe ter predloge organov, organizacij in posameznikov;
– MOP v sodelovanju z DARS, ministrstvom, pristojnim
za promet, in načrtovalcem prouči pripombe in predloge;
– načrtovalec pripravi predlog stališč glede njihovega
upoštevanja;
– MOP s pripombami in predlogi ter predlogom stališč
seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale,
ter pridobi njihovo predhodno mnenje;
– minister, pristojen za prostor, po predhodnem mnenju
ministra, pristojnega za promet, odloči o upoštevanju pripomb
in predlogov ter z odločitvijo seznani zadevne občine.
4. Izdelava dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta:
– DARS zagotovi izdelavo potrebnih dopolnitev strokovnih podlag v skladu s sprejeto odločitvijo o upoštevanju
pripomb in predlogov;
– načrtovalec izdela dopolnjen predlog državnega
lokacijskega načrta po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih
strokovnih podlag;
– načrtovalec po potrebi dopolni in zaključi analizo
smernic ter jo priloži k dopolnjenemu predlogu državnega
lokacijskega načrta in h gradivu za pridobitev mnenj;
– MOP zagotovi pregled predloga državnega lokacijskega načrta;
– MOP k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta pridobi stališče ministrstva, pristojnega za promet;
– DARS zagotovi gradivo za pridobitev mnenj.
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5. 	 Pridobitev mnenj in okoljevarstvenega soglasja:
– MOP pridobi mnenja k dopolnjenemu predlogu
državnega lokacijskega načrta od nosilcev urejanja prostora
iz IV.1 točke tega programa priprave;
– nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po
prejemu vloge;
– MOP v času pridobivanja mnenj zagotovi pregled dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta;
– MOP posreduje DARS mnenja nosilcev urejanja prostora in recenzijo z namenom, da načrtovalec izdela usklajen
dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta;
– MOP (pripravljavec) posreduje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, mnenja nosilcev urejanja prostora iz
IV.5 točke tega programa z namenom, da le-to na njihovi
podlagi v sedmih dneh odloči o okoljevarstvenem soglasju.
6. Sprejem državnega lokacijskega načrta:
– po pridobljenem pravnomočnem okoljevarstvenem
soglasju minister, pristojen za prostor, v soglasju z ministrom,
pristojnim za promet, predloži usklajen dopolnjen predlog
državnega lokacijskega načrta Vladi Republike Slovenije v
sprejetje. Sestavni del gradiva so priporočila obeh prostorskih konferenc in stališča do pripomb ter predlogov z javne
razgrnitve;
– Vlada Republike Slovenije sprejme državni lokacijski
načrt z uredbo in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VIII. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35-15-8/2005/HŠ
Ljubljana, dne 18. aprila 2006
EVA 2006-2511-0096
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
Soglašam!
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

2104.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o uvrstitvi 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), za izvajanje
11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni
list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter na podlagi
3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06 in 36/06) izdaja minister za šolstvo in šport

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja
šolstva in športa v plačne razrede znotraj
razponov plačnih razredov
1. člen
(1) V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s
področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05 in 20/06)
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se v drugem odstavku 2. člena na koncu tabele »Tip osebe
javnega prava: srednja šola, Razpon plačnega razreda:
44-50« doda nova vrstica, ki se glasi: »Šifra PU: 69477,
Naziv proračunskega uporabnika: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Šifra DM: B017313, Ime delovnega mesta:
Ravnatelj SŠ, Plačni razred: 46«. Pri šifri PU 69337 se v
petem stolpcu »Plačni razred«, številka »44« nadomesti s
številko »45«. Pri šifri PU 69507 se naziv proračunskega
uporabnika: »Javni vzgojno-izobraževalni zavod III. gimnazija Maribor« spremeni, tako da se glasi: »III. gimnazija
Maribor«. Pri šifri PU 69523 se naziv proračunskega uporabnika: »Gimnazija Murska Sobota, P.O.« spremeni, tako
da se glasi: »Gimnazija Murska Sobota«. Pri šifri PU 69744
se naziv proračunskega uporabnika: »Srednja šola Pietro
Coppo P.O. Izola« spremeni, tako da se glasi: Srednja šola
Pietro Coppo Izola«. Pri šifri PU 70149 se naziv proračunskega uporabnika: »Srednja glasbena in baletna šola Maribor P.O.« spremeni, tako da se glasi: »Srednja glasbena
in baletna šola Maribor«. Pri šifri PU 70459 se naziv proračunskega uporabnika: »Srednja gostinska in turistična šola«
spremeni, tako da se glasi: »Srednja gostinska in turistična
šola Radovljica«.
(2) V tabeli »Tip osebe javnega prava: srednja šola – organizacijska enota, Razpon plačnega razreda: 42 – 49« se
pri šifri PU 69280 naziv proračunskega uporabnika: »Srednja
šola Črnomelj« spremeni, tako da se glasi: »Srednja šola
Črnomelj – Srednja poklicna in strokovna šola«. Pri šifri PU
69329 se naziv proračunskega uporabnika: »Šolski center
Rudolfa Maistra Kamnik« spremeni, tako da se glasi: »Šolski
center Rudolfa Maistra Kamnik – Srednja ekonomska šola«
in se v petem stolpcu »Plačni razred«, številka »45« nadomesti s številko »44«. Pri šifri PU 69736 se naziv proračunskega uporabnika: »Srednja šola Domžale« spremeni, tako
da se glasi: »Srednja šola Domžale – Poklicna in strokovna
šola«. Pri šifri PU 70050 se naziv proračunskega uporabnika:
»Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana«
spremeni, tako da se glasi: »Srednja gradbena, geodetska in
ekonomska šola Ljubljana – Srednja poklicna šola«. Pri šifri
PU 70351 se naziv proračunskega uporabnika: »Kmetijska
šola Grm Novo mesto« spremeni, tako da se glasi: »Kmetijska šola Grm Novo mesto – Srednja poklicna in strokovna
šola in strokovna gimnazija«.
(3) V tabeli »Tip osebe javnega prava: dijaški dom,
Razpon plačnega razreda: 42 – 49« se pri šifri PU 63088
naziv proračunskega uporabnika: »Dijaški dom Bežigrad Ljubljana« spremeni, tako da se glasi: »Dijaški dom Bežigrad« in
se v petem stolpcu »Plačni razred«, številka »46« nadomesti
s številko »45«. Pri šifri PU 63215 se naziv proračunskega
uporabnika: »Dijaški dom Ptuj Javno vzgojnoizobraževalni
zavod« spremeni, tako da se glasi: »Dijaški dom Ptuj«. Pri
šifri PU 69442 se naziv proračunskega uporabnika »Dijaški
dom Šiška« spremeni, tako da se glasi: »Gimnazija Ljubljana
Šiška – Dijaški dom«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-41/2005/4
Ljubljana, dne 18. aprila 2006
EVA 2006-3311-0031
dr. Milan Zver
Minister
za šolstvo in šport

Uradni list Republike Slovenije
2105.

Odredba o določitvi obratovalnega časa
mejnega prehoda za obmejni promet
Sedlarjevo

Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo in 69/05 – odl. US) minister za notranje
zadeve v soglasju z ministrom za finance izdaja

ODREDBO
o določitvi obratovalnega časa mejnega prehoda
za obmejni promet Sedlarjevo
1. člen
Mejni prehod za obmejni promet Sedlarjevo na meji z
Republiko Hrvaško je odprt od ponedeljka do sobote od 6. do
22. ure, ob nedeljah in praznikih pa od 7. do 21. ure.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 225-97/2006
Ljubljana, dne 3. maja 2006
EVA 2006-1711-0037

Soglašam!

Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

2106.

Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec april 2006

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 104/05 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja minister
za finance

MINIMALNO ZAJAMČENO
DONOSNOST
na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec april 2006
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi
298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 104/05 – uradno prečiščeno besedilo)
in Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti do dospetja
državnih vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 120/05), za
mesec april 2006 znaša 1,44% na letni ravni oziroma 0,12%
na mesečni ravni.
Št. 4021-6/2006/12
Ljubljana, dne 10. maja 2006
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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OBČINE

DRAVOGRAD
2107.

Sklep o prenehanju javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni
list RS, št. 106/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski
svet Občine Dravograd na 32. seji dne 30. 3. 2006 sprejel
naslednji

v Slovenj Gradcu vpiše lastninska pravica v korist Občine
Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, do celote.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.
Št. 062-02/2002-33
Dravograd, dne 4. maja 2006

SKLEP
o prenehanju javnega dobra
I.
Na nepremičninah, parc. št. 774/22, 774/47, 774/46,
774/12, 774/25, 774/3, 769/3, 768/4, 762/7, 762/3, 774/49,
774/48, 804, 788, 774/27, 774/25, 774/14, 774/13, 774/16,
774/39, 774/36, 774/24, vse vpisane pri vl. št. 461, k.o. Šentjanž pri Dravogradu preneha status javnega dobra.
II.
Na nepremičninah iz I. točke tega sklepa se po prenehanju javnega dobra v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču
v Slovenj Gradcu vpiše lastninska pravica v korist Občine
Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, do celote.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.
Št. 062-02/2002-32
Dravograd, dne 30. marca 2006
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

2108.

Sklep o prenehanju javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni
list RS, št. 106/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski
svet Občine Dravograd na 33. seji dne 4. 5. 2006 sprejel

SKLEP
o prenehanju javnega dobra

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

GORNJI PETROVCI
2109.

Sklep o enkratnem denarnem prispevku za
novorojence

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, št. 57/94
in Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 14/95) ter 14. člena Statuta
Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99 in 108/01)
je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na svoji 21. redni seji
dne 26. 4. 2006 sprejel naslednji

SKLEP
o enkratnem denarnem prispevku
za novorojence
1. člen
Ta sklep ureja pogoje za dodeljevanje enkratnega denarnega prispevka za novorojence na območju Občine Gornji
Petrovci, določa upravičence, višino pomoči ter pogoje in
postopek za uveljavitev pravice.
2. člen
Enkraten denarni prispevek za novorojence (v nadaljevanju prispevek) je enkratna denarna pomoč za novorojenega otroka, s katero se upravičencu zagotovi dopolnilni
prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom
otroka.

I.
Na nepremičninah, parc. št. 1192/3 – neplodno v izmeri
56 m2 in parc. št. 1192/2 – cesta v izmeri 1376 m2, parc. št.
1176/24 – cesta v izmeri 796 m2 in parc. št. 1176/1 – cesta
v izmeri 345 m2, vse vpisane v vl. št. 476, k.o. Otiški vrh I
preneha status grajenega javnega dobra.

3. člen
Upravičenec do prispevka je eden od staršev novorojenca, če sta oba z otrokom državljana Republike Slovenije in
imata v času rojstva stalno prebivališče na območju Občine
Gornji Petrovci.
Pravica do prispevka o tem sklepu ni prenosljiva na
drugo pravno ali fizično osebo.
Upravičenec nima pravice zahtevati prispevka, če prejme denarno pomoč ob rojstvu otroka v drugi občini.

II.
Na nepremičninah iz I. tč. tega sklepa se po prenehanju javnega dobra v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču

4. člen
Upravičenec pridobi pravico do prispevka, ko občina
pridobi podatke o rojstvu otroka od pristojnega matičnega
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organa in ob izpolnjevanju pogojev iz 3. člena tega sklepa,
oziroma najpozneje v 90 dneh po rojstvu otroka.
Občinska uprava obvesti upravičenca o pravici do prispevka po tem sklepu.
5. člen
Višina prispevka za leto 2006 znaša 50.000,00 SIT neto
in se upravičencu izroči v obliki bona.
Sredstva za prispevek zagotovi Občina Gornji Petrovci
iz proračuna. Občinski svet lahko uskladi višino prispevka ob
sprejetju proračuna za posamezno leto.
6. člen
Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja patronažne službe ali Centra za socialno delo Murska Sobota
določi, da se prispevek dodeli v funkcionalni obliki, če je to
v korist otroka.
7. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se za vse novorojence, rojene od 1. 1.
2006 dalje.
Št. 032-0009/2006-1
Gornji Petrovci, dne 5. maja 2006
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

KRIŽEVCI
2110.

Odlok o lokacijskem načrtu za komunalno
opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih

Na podlagi 72. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 15. člena Statuta Občine Križevci
(Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 27. redni seji dne 22. 3. 2006 sprejel

ODLOK
o lokacijskem načrtu za komunalno opremo
v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni (v nadaljevanju: lokacijski
načrt) v Bučečovcih. Podlaga za lokacijski načrt je Odlok o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in kratkoročnega plana občine Ljutomer za območje
Občine Križevci (Uradni list RS, št. 85/04).
Lokacijski načrt je v oktobru 2005 izdelala ZEU – družba
za načrtovanje in inženiring iz Murske Sobote pod številko
LN-17/05.
2. člen
Lokacijski načrt iz prvega člena določa ureditveno območje lokacijskega načrta, umestitev načrtovanih ureditev v
prostor, urbanistične in krajinske rešitve načrtovanih ureditev,
zasnovo projektnih rešitev gospodarske infrastrukture, rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje narave ter rabo
naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za obrambo in varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, osnove za parcelacijo, etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev,
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začasno namembnost zemljišč in dopustna odstopanja od
predvidenih ureditev.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega naslednje parcele v k.o. Bučečovci: 1065/4, 1066/4, 1071/2,
1072/2, 1073, 1074/2, 1074/1, 987/6. Severo-vzhodna meja
območja poteka po meji priobalnega zemljišča Somoričkega
potoka; to je 5 m od zgornjega roba Somoričkega potoka.
Natančen potek meje območja je razviden iz grafičnega dela
lokacijskega načrta.
4. člen
Znotraj območja so predvidene naslednje dejavnosti:
proizvodnja, obrt, servisna, poslovna, trgovska in storitvena
dejavnost. Znotraj osrednjega dela območja se predvideva
gradnja bencinskega servisa s spremljajočimi objekti (avtopralnica, vulkanizerstvo, servisna delavnica, trgovsko-gostinski objekt). Gradnja stanovanjskih objektov ni predvidena.
Namembnost posameznih objektov še ni natančno določena. V območje se lahko umestijo le dejavnosti s kapaciteto, za katere ne bo treba izvajati celovite presoje vplivov na
okolje; v skladu z določili Uredbe o vrstah posegov v okolje,
za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list
RS, št. 66/96).
Predmet lokacijskega načrta je ureditev gospodarske
infrastrukture, ki zajema prometne ureditve, gradnjo energetske in komunalne infrastrukture ter sistemov zvez in gradnjo
objektov z zgoraj navedeno funkcijo.
5. člen
Vplivno območje načrtovanih ureditev je ureditveno območje lokacijskega načrta in robne parcele zunaj ureditvenega območja v širini, ki je razvidna iz kartografskih prilog.
III. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR
6. člen
V ureditvenem območju lokacijskega načrta so predvidene naslednje ureditve gospodarske infrastrukture:
– ureditev dovoznih priključkov na regionalno cesto
R1-230 in ureditev notranjih prometnic;
– gradnja nove transformatorske postaje znotraj območja, vključitev TP v srednjenapetostno omrežje, naprava nizkonapetostnih priključkov in ureditev zunanje razsvetljave;
– ureditev vodovodnega priključka z navezavo na obstoječi vaški vodovod;
– ureditev fekalnega kanalizacijskega omrežja znotraj
območja s priključkom na predvideno kanalizacijsko omrežje,
za katerega so že izdelani projekti in se bo izvedlo na zahodni strani ceste R1-230;
– ureditev ločenega sistema zbiranja meteorne vode z
utrjenih površin, z izvedbo izpustov v obstoječi jarek, ki se
navezuje na Somorički potok;
– izvedba informacijskega omrežja z ureditvijo priključka na obstoječe omrežje.
7. člen
V območju je predvidena gradnja montažnih ali klasično
grajenih objektov za dejavnosti, navedene v 4. členu tega
odloka, ter gradnja oziroma postavitev pomožnih objektov.
8. člen
Zemljišča, ki so predmet obdelave so deljena glede na
posamezne parcele, ki jih bodo urejali in vzdrževali posamezni investitorji. Javne površine so notranje dovozne ceste s
priključki na regionalno cesto in pločniki. Površine z omejeno
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rabo so koridorji infrastrukturnih priključkov. Na teh površinah
si investitor oziroma upravljalec pridobi služnost.
Investitor komunalnih ureditev mora, pred izdajo dovoljenja za gradnjo komunalnih ureditev, skleniti pogodbo
o ustanovitvi služnosti (po določilih Stvarnopravnega zakonika) za vsa prečkanja komunalnih vodov preko vodnega
zemljišča, ki je v lasti države, kakor tudi za gradnjo iztočnega
objekta na vodnem zemljišču neimenovanega potoka parc.
št. 1073, k.o. Bučečovci.
IV. URBANISTIČNE IN KRAJINSKE REŠITVE
NAČRTOVANIH UREDITEV
9. člen
Vsi načrtovani infrastrukturni priključki morajo biti izvedeni podzemno, razen v delu, kjer se priključujejo na
obstoječe zračne vode. Koridorji infrastrukturnih priključkov
morajo potekati vzporedno z načrtovanimi in obstoječimi
prometnicami in po javnih površinah.
Parkirišča se praviloma umestijo med objekte in dovozne ceste.
10. člen
Oblikovanje predvidenih proizvodnih in poslovnih objektov sledi funkciji objektov. Ker natančna vsebina večine posameznih objektov ni znana so za večji del predvidenih
objektov določene samo osnovne regulacijske linije, ki so
prikazane v grafičnem delu lokacijskega načrta. Objekti se
lahko gradijo kot samostojne enote na definiranih parcelah
ali v nizu ob gradbeni liniji. Med objekti je treba upoštevati
minimalne odmike, ki morajo znašati najmanj višino sosednjih objektov.
Pri oblikovanju objektov znotraj območja je potrebno
upoštevati naslednje omejitve in določila:
– tlorisne dimenzije predvidenih objektov ne smejo presegati maksimalnih gabaritov, razvidnih iz grafičnih prilog;
– gradbene linije predvidenih objektov so razvidne iz
grafičnih prilog;
– strešne konstrukcije so dovoljene v obliki ravnih streh
ali večkapnih streh z minimalnimi nakloni;
– maksimalni vertikalni gabarit predvidenih objektov obsega največ dve poslovni etaži nad terenom (P+1).
11. člen
Območje ob obstoječem jarku in potoku, robovi parcel,
pasovi med parkirišči in ostali prosti deli parcel se v največji
možni meri zazelenijo.
12. člen
Pomožni objekti se lahko postavijo v velikosti in pod
pogoji, ki jih določa Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih
objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so
v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS,
št. 114/03).
13. člen
Posamezna gradbena parcela ali več parcel skupaj se
lahko ogradijo z žično ali betonsko ograjo do višine 2,0 m pod
pogojem, da je zagotovljena prevoznost v primeru intervencije. Vse ograje morajo biti postavljene v odmiku min. 5 m od
meje vodnega zemljišča.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV GOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE
14. člen
Promet
Predvidena je ureditev treh priključkov na regionalno
cesto R1-230 in ureditev notranjih prometnic. Nove prome-
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tnice znotraj območja se izvedejo z enostranskim pločnikom.
Ceste se opremijo s talno in vertikalno prometno signalizacijo. Pri izvedbi predvidenih prometnih ureditev je potrebno
upoštevati smernice DRSC in DARS k lokacijskemu načrtu.
15. člen
Parkirišča
V okviru posameznih gradbenih parcel mora biti zagotovljeno zadostno število parkirnih mest za zaposlene in
stranke, glede na predvideno dejavnost. Pri tem je treba
upoštevati naslednje kriterije:
Dejavnost

Število parkirnih mest (PM)
na enoto
Poslovni prostori
1 PM na 30 m2 neto površine
Prodajni prostori
1 PM na 30 m2 koristne površine
Nakupovalni center
1 PM na 15 m2 koristne površine
Gostinski objekti
1 PM na 10 sedežev
Prireditveni prostor
1 PM na 10 sedežev
Obrtne delavnice, servisi 1 PM na 50 m2 netto površine in
1 PM na 2 zaposl.
Industrijski obrati
1 PM na 2 zaposlena
Če parkirišč ne bo možno zagotoviti v sklopu posamezne parcele, se le ta zagotovijo na javnem parkirišču, za kar
investitor sklene pogodbo z občino.
Znotraj vsake posamezne gradbene parcele je treba
zagotoviti 5% vseh parkirišč za potrebe invalidnih oseb.
16. člen
Elektrika
Predvidena je gradnja nove transformatorske postaje.
Kablovodi za vključitev v 20 kV omrežje in nizkonapetostni
razvodi se izvedejo zemeljsko.
Na celotnem območju obdelave se ob objektih in vzdolž
dovoznih cest uredi javna razsvetljava.
Vsi priključki in druge predvidene ureditve (križanja
vodov, zaščite) se morajo izvesti pod pogoji upravljavca
– »Elektro Maribor«.
17. člen
Telekomunikacije
Vodi informacijskega sistema se navežejo na obstoječe informacijsko omrežje. Vodi informacijskega sistema se
vodijo skupno v posebnih ceveh. Predvideno novo omrežje,
vse priključke, kakor tudi vse potrebne prestavitve in zaščite
obstoječih komunikacijskih vodov je možno izvesti samo
na podlagi posebnih projektov. Potrebne projekte naročijo
investitorji posameznih objektov v fazi izdelovanja projektov
PGD, PZI, pri upravljavcu – »Telekom Slovenije«.
18. člen
Vodovod
Predvidena je izvedba sistema vodovodnega omrežja z
nadzemnimi hidranti za potrebe požarnega varstva, sanitarne
in morebitne tehnološke potrebe. Izvedba lastnih vodnjakov
ni predvidena. Vodovodno omrežje se priključi na obstoječi
vaški vodovod.
19. člen
Odpadne vode
– Komunalne in industrijske odpadne vode se morajo
voditi v javno kanalizacijo.
Odvod industrijskih odpadnih voda v javno kanalizacijo
je možen le pod pogojem, da so odpadne vode predhodno in
ustrezno očiščene v lastni čistilni napravi. Centralna čistilna
naprava očisti le komunalne odplake.
– Padavinska odpadna voda, ki odteka iz površin, na
katerih so parkirana ali skladiščena motorna vozila zaradi
izvajanja dejavnosti trgovine rabljenih motornih vozil, vzdrževanja in popravil motornih vozil ali razgradnje motornih vozil,
ter padavinska odpadna voda, ki odteka z drugih utrjenih površin in je tako onesnažena, da se v skladu z Uredbo o emisiji
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snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list
RS, št. 47/05), ne sme odvajati v vode, se mora zajeti v zadrževalniku padavinske odpadne vode, obdelati v lovilcu olj ali
očistiti v čistilni napravi padavinske odpadne vode.
– Kanalizacija mora biti izvedena vodotesno.
– Vse površine, na katerih lahko pride do razlitja okolju
škodljivih snovi, morajo biti iz armiranega betona in izvedene
vodotesno. Odpadne vode, ki odtekajo z tovrstnih površin, je
treba zajeti in obdelati v lastni čistilni napravi pred izpustom
v javno kanalizacijo.
– Pri ureditvi večjih utrjenih (asfaltnih, tlakovanih) površin in strešin je treba predvideti ukrepe za zmanjšanje hitrosti
odtoka meteornih odpadnih vod (objekti za zadrževanje,
zatravitve, travne plošče).
– Za gradnjo lokalne čistilne naprave investitor mora
pridobiti vodno soglasje pred izdajo gradbenega dovoljenja
za celoten objekt.
20. člen
Ogrevanje
Ogrevanje posameznih objektov se izvede z lokalnimi
sistemi v okviru posamezne parcele ali za več objektov
skupaj, če se tako dogovorijo investitorji. Kot kurilni medij
je možno uporabljati kurilno olje, utekočinjeni naftni plin,
lesno biomaso, toplotne črpalke ali kateri drugi alternativni
vir ogrevanja.
Za ogrevanje objektov s toplotno črpalko, pri kateri se
bo uporabljala voda iz podtalnice (vodnjak), mora investitor
pridobiti vodno soglasje in vodno dovoljenje.
21. člen
Odpadki
Zbiranje in odvoz odpadkov se uredi na vsaki posamezni parceli v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Križevci (Uradni list RS, št. 91/00).
Morebitni posebni ali nevarni odpadki se zbirajo ločeno
v okviru posameznega objekta ali parcele. Način deponiranja
in odvoza se, v odvisnosti od predvidene dejavnosti in vrste
odpadkov, določi v projektni dokumentaciji za posamezni
objekt v fazi pridobivanja dovoljenja za gradnjo. Na tako
izdelano dokumentacijo si mora investitor ponovno pridobiti
soglasja pristojnih služb.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA,
VAROVANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
22. člen
Varstvo okolja
V ureditvenem območju so predvidene dejavnosti s
kapacitetami, za katere v skladu z določili Uredbe o vrstah
posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na
okolje (Uradni list RS, št. 66/96) ni potrebna presoja vplivov
na okolje.
23. člen
Varstvo pred hrupom
V vplivnem območju lokacijskega načrta se izvaja
IV. stopnja varstva pred hrupom. Na območju velja mejna
dnevna in nočna raven 70 dBA.
Znotraj območja ni predvidenih dejavnosti, za katere bi
lahko bil moteč hrup z obstoječe avtoceste, zato se tudi ne
predvideva postavitev protihrupnih ograj ob avtocesti. Protihrupna zaščita posameznih (trgovskih, gostinskih) objektov
znotraj območja se izvede na objektih samih (ustrezna
zvočna izolacija, zatesnitev) in jo zagotovi investitor teh
objektov.
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24. člen
Varovanje narave in varstvo kulturne dediščine.
Ureditveno območje lokacijskega načrta je izven zavarovanih ali za zavarovanje predlaganih območij varstva narave, v območju tudi ni območij ali objektov kulturne dediščine,
zato posebni ukrepi za varovanje narave in varstvo kulturne
dediščine niso predvideni.
25. člen
Ravnanje s plodno zemljo.
Plodno zemljo, ki nastane pri odkrivanju gradbenih površin je treba deponirati ob gradbiščih v kupe višine do 1,5 m
in jo uporabiti pri ureditvah zelenih in ostalih nezazidanih
površin.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
26. člen
Obramba
Ureditveno območje lokacijskega načrta ni opredeljeno
za potrebe obrambe, zato posebni ukrepi niso predvideni.
27. člen
Požarna varnost
Ker natančna vsebina posameznih predvidenih objektov
ni natančno določena je potrebno v projektni dokumentaciji
za posamezne objekte, v skladu z Zakonom o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01 in 110/02), izdelati
oceno požarne ogroženosti in študijo požarne varnosti za
vsak posamezni objekt (v skladu z določili Pravilnika o študiji
požarne varnosti (Uradni list RS, št. 28/05)).
Pri tem je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja (do izdaje
slovenskega predpisa se pri načrtovanju upoštevajo ustrezne
tehnične smernice primerljive tuje države),
– potrebne odmike med objekti (požarna ločitev objektov) za zagotovitev pogojev za omejevanje širjenja ognja ob
požaru – smernice SZPV 204,
– urediti prometne in delovne površine za intervencijska
vozila (SIST DIN 14090, površine za gasilce na zemljišču),
– zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje
v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno
omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91),
– zagotoviti predpisane odmike med komunalnimi
vodi,
– upoštevati požarna tveganja zaradi povečane možnosti nastanka požara zaradi morebitne uporabe požarno
nevarnih snovi in tehnoloških postopkov.
28. člen
Vodnogospodarske ureditve
Odvod meteornih vod z utrjenih površin in s streh bo
speljan preko obstoječega jarka v Somorički potok. Pri projektiranju iztočnega objekta je treba upoštevati naslednje
pogoje:
– izpust je treba izvesti v zgornji tretjini pretočnega
profila potoka, če je to tehnično izvedljivo;
– izpustna glava mora biti oblikovana v naklonu brežine;
– opremljen mora biti s povratno loputo;
– v območju izpusta je treba predvideti protierozijsko
zaščito struge.
Meteorne vode s prometnih površin se morajo voditi
preko lovilcev olja in maščob, ki morajo obratovati v skladu s
standardom SIST EN 858-1.
Pri projektiranju in gradnji vseh objektov se morajo
upoštevati dejanske hidrogeološke pogoje in temu primerno
izbrane tehnične rešitve za izvedbo.
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Vsi predvideni objekti v ureditvenem območju lokacijskega načrta so od Somoričkega potoka oddaljeni več kot
5,0 m.
Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za gradnjo objektov javne infrastrukture,
gradnjo objektov grajenega javnega dobra, ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti
površinskih voda, ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave, gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev
varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih, gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda
pred onesnaženjem, gradnjo objektov, namenjenih obrambi
države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter
izvajanju nalog policije.
Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati kakršne koli objekte, ki ovirajo normalen pretok vode in
plavja ali onemogočajo prost prehod ob vodotoku.
Pri izvedbi vseh vodnogospodarskih ureditev je potrebno upoštevati vse lokacijske in tehnične pogoje, ki so podani
v smernicah MOP, Agencije RS za okolje in so povzeti tudi v
tekstualnem delu lokacijskega načrta.
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– vse predvidene posege je treba izvesti tehnično neoporečno, varno in ekonomično;
– po izvedenih gradnjah komunalne infrastrukture je
treba izvesti geodetski posnetek izvedenega stanja in ga
predložiti posameznim upravljalcem infrastrukture.
Pri nadaljnjem načrtovanju je treba upoštevati tudi vse
pogoje in usmeritve iz smernic pristojnih organov in organizacij, pridobljenih k lokacijskemu načrtu.
32. člen
Občina lahko z urbanistično pogodbo zadolži posamezne investitorje, da zgradijo del komunalne infrastrukture, ki
je v javni koristi.
XI. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
33. člen
Rok za izvedbo predvidene komunalne opreme je
10 let. Po prenehanju veljavnosti lokacijskega načrta se na
območju vzpostavi prostorski red občine.
Do končne izvedbe lokacijskega načrta ostanejo vsa
zemljišča v sedanji rabi.

VIII. OSNOVE ZA PARCELACIJO
29. člen
Zakoličba parcel
Zakoličba posameznih parcel se izvede glede na potrebe posameznih investitorjev. Poleg elementov za zakoličbo,
ki so razvidni iz kartografskih in drugih prilog lokacijskega
načrta, se pri formiranju parcel upošteva tudi sedanje parcelno in lastniško stanje. Parcele se lahko glede na potrebe
investitorjev združujejo.
IX. ETAPNOST IZVEDBE
30. člen
Izvajanje lokacijskega načrta bo potekalo postopoma,
v skladu z interesi investitorjev. Posamezni objekti se lahko
začnejo graditi šele po končani gradnji javne komunalne
infrastrukture (dovozne ceste, kanalizacijski sistem, TP, vodovod). Pred gradnjo posameznega objekta mora biti urejena
zanj vsa potrebna komunalna oprema. Hkrati z objektom
morajo biti urejene tudi vse predvidene zunanje ureditve ob
objektu (dovozi, dostopi, zelenice, parkirišča).
X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
31. člen
Poleg navedenih pogojev tega odloka morajo investitorji in izvajalci lokacijskega načrta upoštevati še naslednje
pogoje:
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo
prihajalo do zastojev;
– v času gradnje cestnega priključka mora biti ves material odmaknjen od glavne ceste vsaj 3,0 m ali več, če to
zahteva preglednost na cesti;
– v primeru oviranja prometa si mora izvajalec pridobiti
dovoljenje za delno ali polovično zaporo ceste na podlagi
elaborata;
– začetek in zaključek del je treba prijaviti Direkciji RS
za ceste;
– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture;
– zagotoviti zavarovanje gradbišča;

XII. ODSTOPANJA
34. člen
Odstopanja od predvidenih maksimalnih tlorisnih gabaritov so dovoljena v smeri, ki ni omejena z gradbeno
linijo. Večja odstopanja od grafičnih prilog so možna pod
pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka
varnost objektov in ljudi. V takih primerih je potrebno ponovno preveriti pogoje tega odloka z novo ustrezno strokovno
podlago, ter si je pred izdajo dovoljenja za gradnjo pridobiti
projektne pogoje in soglasja k projektom. Odločbe tega člena
se nanašajo tudi za posege, ki niso predvideni in prikazani v
grafičnih prilogah.
Dopustna so tudi odstopanja v trasah posameznih komunalnih naprav, če se pri nadaljnjem načrtovanju poiščejo
boljše rešitve in pod pogojem, da so upoštevani predpisani
odmiki in da se s spremembo ne poslabšajo pogoji ostalih
ureditev. Po potrebi se za odstopanje pridobijo dodatni projektni pogoji in soglasja.
XIII. KONČNE DOLOČBE
35. člen
Lokacijski načrt za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih je na vpogled na Občini Križevci.
36. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
37. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-03/06
Križevci, dne 22. marca 2006
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l.r.
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KRŠKO
2111.

730

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Krško za leto 2005

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 3. točke
98. 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) ter 16.
in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00
– prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško,
na 39. seji dne 20. 4. 2006 sprejel

74
740
741

Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev
Evropske Unije

225
1.306.993
1.268.298
38.695

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Krško
za leto 2005

40

1. člen
Občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2005.

401
402

SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+404+409)
Plače in drugi izdatki
zaposlenim
Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
Izdatki za blago in storitve

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2005
je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. Prihodki in
odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Krško
za leto 2005 so bili realizirani v zneskih, kot je prikazano v
bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev
in naložb ter računu financiranja, ki predstavljajo splošni
del. V posebnem delu proračuna so izkazani predvideni in
realizirani odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Krško
za leto 2005.

403

Plačila domačih obresti

25.431

409

Sredstva, izločena v rezerve

82.914

41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
Subvencije

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v tisoč tolarjih

413

Konto

Naziv konta

I.

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

70
700

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
Davki na dohodek in dobiček

703

Davki na premoženje

704

Domači davki na blago in
storitve
Drugi davki

706
71

Realizacija
do 31. 12. 2005

3.999.223
2.364.357
1.551.028
540.897
272.431
1

711
712

Denarne kazni

2.432

713

Prihodki od prodaje blaga in
storitev
Drugi nedavčni prihodki

7.291

714
72
720
722
73

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
(730+731)

400

410
411
412

42
420

5.605.177

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
Udeležba na dobičku in
dohodkih od premoženja
Takse in pristojbine

710

II.

Prejete donacije iz domačih
virov
TRANSFERNI PRIHODKI

1.634.866

43
431
432
III/1
III/2

170.872
12.167

1.442.104
298.736

INVESTICIJSKI ODHODKI
(420)
Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(430)
Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki
Investicijski transferi
proračunskim uporabnik.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I. – II.)
PRORAČUNSKI
PRIMANJKLJAJ (II. – I.)

1.724.561
276.860
45.444
1.293.912

1.982.195
61.615
905.018
220.594
794.968
750.667
750.667

651.458
651.458
365.991
496.296
-

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

75
750

153.421

751

145.315

V.

225

Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanov.
Drugi domači transferi

5.108.881

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
Prejeta vračila danih posojil
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
DANA POSOJILA IN
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)

0
0
0
0
35.268
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44
440

DANA POSOJILA IN
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
Dana posojila

441

Povečanje kapitalskih deležev

VI/1

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

VI/2

Št.

ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE

500

Domače zadolževanje

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

55

ODPLAČILA DOLGA

550

Odplačila domačega dolga

IX/1

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.VIII.)
NETO ODPLAČILO DOLGA
(VIII –VII)
POVEČANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH
((III/1+VI/1+IX/1) – (III/2+VI/
2+X/2))
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH
((III/2+VI/2+IX/2) – (III/1+VI/
1+IX/1))

IX/2
X/1

X/2

35.268

35.268

160.000
160.000
160.000
336.019
336.019
336.019
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1. člen
S tem odlokom preneha veljavnost dela Odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško (Skupščinski Dolenjski list,
št. 20/70), na zemljiščih s parc. št. 399/14, 399/17, 399/4,
399/8, *431, *232, 399/5, 399/7, 399/6, *51, 396/2 in 396/1,
vse k.o. Stara vas, ki se nahajajo na območju med Ulico
Slavka Rožanca ter Kurirsko potjo.
2. člen
Po začetku veljavnosti tega odloka se zemljišča, navedena v 1. členu tega odloka, urejajo v skladu z določili Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Krško
(Uradni list RS, št. 75/96, 73/00, 101/01 in 15/05).
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Šifra: 350-03-52/2005-O502
Krško, dne 20. aprila 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

176.019

285.009

3. člen
Splošni del zaključnega računa proračuna Občine Krško
za leto 2005 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 410-28/2006-O802
Krško, dne 20. aprila 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

2112.
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ODLOK
o prenehanju veljavnosti dela Odloka o
zazidalnem načrtu dela mesta Krško
(Skupščinski Dolenjski list, št. 20/70)

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII.
50
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Odlok o prenehanju veljavnosti dela Odloka o
zazidalnem načrtu dela mesta Krško

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 12.,
23. in 174. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1) ter 16. in 79. člena
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno
besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 39. seji
dne 20. 4. 2006 sprejel

2113.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvenem načrtu za naselje Raka

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05
– uradno prečiščeno besedilo) ter 16. in 79. člena Statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo
in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 39. seji dne 20. 4.
2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvenem načrtu za naselje Raka
1. člen
S tem odlokom so določene spremembe in dopolnitve
Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Raka (Uradni list RS,
št. 24/01 in 71/01), ki ga je izdelal Savaprojekt Krško d.d. pod
številko projekta UN 214/96.
2. člen
V poglavju »IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE PROSTORA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
OBJEKTOV IN NAPRAV« se v zadnjem stavku 24. člena
črta besedilo »v katero je vključeno tudi funkcionalno zemljišče«.
Za drugim odstavkom 24. člena se doda nov odstavek,
katerega besedilo glasi:
»Gradbene parcele za nove objekte, ki niso vrisani v
kartografskem delu (zapolnitev vrzeli), se določi glede na
velikost in namembnost predvidenega objekta, oblikovanost
zemljišča ter ob upoštevanju obstoječih posestnih meja in že
določenih gradbenih parcel tako, da je omogočena nemotena
raba in vzdrževanje objekta.«
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3. člen
V poglavju »VIII. TOLERANCE« se za drugim odstavkom 49. člena dodajo trije novi odstavki, katerih besedilo
glasi:
»Poleg že določenih objektov v UN je dopustna tudi
gradnja novih objektov na Območju ob cesti Raka-Krško in
Raka-Smednik, Terasi pobočja nad Štembuhom in Območju
izvira Štembuh ter dozidav obstoječih objektov na teh območjih in Pobočju Ljubljane, ki niso vrisani v kartografskem delu,
predstavljajo pa zapolnitev vrzeli v prostoru.
Pri načrtovanju navedenih objektov v prostoru je potrebno upoštevati v tem odloku določene urbanistično-arhitektonske pogoje, namembnost objektov, površin in ostale
splošne pogoje v okviru posameznih ožjih ureditvenih območij ter gradbeno linijo obstoječih in prikazanih predvidenih
objektov.
Dozidave so dopustne, v kolikor se pri tem ohranjajo
gabariti objekta, določeni v 17. členu tega odloka, s tem da
površina dozidave ne sme presegati 30% zazidane površine
osnovnega objekta.«
4. člen
V poglavju »XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE«
se v 53. členu črta besedilo »in komunalni nadzornik v občini«.

Uradni list Republike Slovenije
tem da lahko zaračuna stroške opomina, ki jih določi svet
zavoda.«
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek 7. člena postanejo tretji, četrti in peti odstavek 7. člena.
3. člen
V 10. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če starši otroka, ki je že vključen v vrtec, izpišejo iz
vrtca v obdobju od 1. 6. do 30. 9., vendar največ za dva meseca, in ga ponovno vpišejo v vrtec, pri čemer mu je mesto v
vrtcu zagotovljeno, plačajo stroške izpisa v višini 25% od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program
vrtca. Razliko med ceno programa, plačili staršev in stroškom
neporabljenih živil krije Občina Krško.«
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 640-01-1/2004-O704
Krško, dne 20. aprila 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Šifra: 3505-2/2006-O502
Krško, dne 20. aprila 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

2114.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
pravilih organiziranja in plačevanja stroškov
predšolske vzgoje v Občini Krško

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in
16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00
– prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško
na 39. seji dne 20. 4. 2006 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pravilih
organiziranja in plačevanja stroškov predšolske
vzgoje v Občini Krško
1. člen
V sklepu o pravilih organiziranja in plačevanja stroškov
predšolske vzgoje v Občini Krško (Uradni list RS, št. 41/04
in 109/04) se v sedmem odstavku 6. člena črta besedilo »v
času poletnih počitnic«. Za besedilom »kjer so še« se doda
besedilo »in če so«.
2. člen
V 7. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Na podlagi odločbe o določitvi plačila vrtec staršem
izstavi račun, katerega so starši dolžni poravnati v roku 8
dni od izstavitve računa za pretekli mesec, sicer jim vrtec
zaračuna zakonite zamudne obresti. Vrtec lahko po poteku
plačilnega roka staršem izstavi opomin za plačilo računa, s

2115.

Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 2973/3, k.o. Veliki Trn, in o zamenjavi
predmetne nepremičnine za nepremičnino
parc. št. 962/3, k.o. Veliki Trn, in o ustanovitvi
javnega dobra na predmetni nepremičnini

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in
16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00
– prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško,
na 39. seji dne 20. 4. 2006 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 2973/3, k.o. Veliki Trn, in o zamenjavi
predmetne nepremičnine za nepremičnino parc.
št. 962/3, k.o. Veliki Trn, in o ustanovitvi javnega
dobra na predmetni nepremičnini
I.
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 2973/3
– pašnik v izmeri 1 91 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni
seznam javnega dobra v k.o. Veliki Trn in se predmetna nepremičnina zamenja za nepremičnino parc. št. 962/3 – dvorišče v izmeri 31 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek
št. 1260, k.o. Veliki Trn in je v lasti fizične osebe.
II.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško na
nepremičnini parc. št. 962/3, k.o. Veliki Trn, se na predmetni
nepremičnini ustanovi javno dobro v korist Občine Krško.
III.
Zamenjava nepremičnin bo izvedena v skladu s predpisi
in po vrednostih, ki jih je s cenitvijo zemljišč v mesecu decembru 2005 določil sodni cenilec in znašata za nepremičnino
parc. št. 2973/3, k.o. Veliki Trn 101.975,55 SIT in za nepremičnino parc. št. 962/3, k.o. Veliki Trn 38.402,80 SIT.

Uradni list Republike Slovenije
IV.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Šifra: 46601-71/00-O507
Krško, dne 20. aprila 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

2116.

Sklep o brezplačnem prenosu nepremičnin
parc. št. 4051/10 in parc. št. 4052/5, k.o. Raka
in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih
nepremičninah

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in
16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00
– prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško
na 39. seji dne 20. 4. 2006 sprejel

SKLEP
o brezplačnem prenosu nepremičnin parc.
št. 4051/10 in parc. št. 4052/5, k.o. Raka
in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih
nepremičninah
I.
Brezplačno se prenese lastninska pravica v korist Občine Krško na nepremičnini parc. št. 4051/10 – pot v izmeri
278 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 600, k.o.
Raka in je v lasti fizične osebe in na nepremičnini parc. št.
4052/5 – pot v izmeri 3 54 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni
vložek št. 2542, k.o. Raka in je v solastnini fizičnih oseb.
II.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se
na predmetnih nepremičninah ustanovi javno dobro v upravi
Občine Krško.
III.
Brezplačni prenos nepremičnin bo izveden v skladu s
predpisi.
IV.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Šifra: 344-04-37/2004-O507
Krško, dne 20. aprila 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

2117.

Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 1714/4,
k.o. Kostanjevica, in o ustanovitvi javnega
dobra na predmetni nepremičnini

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo)
in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00
– prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško
na 39. seji dne 20. 4. 2006 sprejel
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SKLEP
o nakupu nepremičnine parc. št. 1714/4, k.o.
Kostanjevica, in o ustanovitvi javnega dobra na
predmetni nepremičnini
I.
Občina Krško kupi nepremičnino parc. št. 1714/4 – travnik v izmeri 26 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št.
1378, k.o. Kostanjevica in je v solastnini fizičnih oseb.
II.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se
na predmetni nepremičnini ustanovi javno dobro v upravi
Občine Krško.
III.
Nakup nepremičnin bo izveden v skladu s predpisi in
po ocenjeni vrednosti, ki jo je v mesecu januarju 2006 izdelal
sodno zapriseženi cenilec in znaša 42.666,00 SIT.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Šifra: 465-35/2003-O507
Krško, dne 20. aprila 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

2118.

Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 1814/2,
parc. št. 1810/2, parc. št. 1812/3 in parc. št.
1808/3, k.o. Raka, in o ustanovitvi javnega
dobra na predmetnih nepremičninah

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in
16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00
– prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško
na 39. seji dne 20. 4. 2006 sprejel

SKLEP
o nakupu nepremičnin parc. št. 1814/2, parc.
št. 1810/2, parc. št. 1812/3 in parc. št. 1808/3,
k.o. Raka, in o ustanovitvi javnega dobra na
predmetnih nepremičninah
I.
Občina Krško kupi nepremičnino parc. št. 1814/2 – sadovnjak v izmeri 2 23 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni
vložek št. 250, k.o. Raka in je v solastnini fizičnih oseb,
nepremičnino parc. št. 1810/2 – travnik v izmeri 1 m2, ki
je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 1713, k.o. Raka in
je v solastnini fizičnih oseb, nepremičnino parc. št. 1812/3
– travnik v izmeri 4 00 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni
vložek št. 2168, k.o. Raka in je v lasti fizične osebe ter nepremičnino parc. št. 1808/3 – njiva v izmeri 38 m2, ki je vpisana
v zemljiškoknjižni vložek št. 237, k.o. Raka in je prav tako v
lasti fizične osebe.
II.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se
na predmetnih nepremičninah ustanovi javno dobro v upravi
Občine Krško.
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III.
Nakup nepremičnin bo izveden v skladu s predpisi
in po ocenjenih vrednostih, ki jih je v mesecu decembru
2005 izdelal sodno zapriseženi cenilec in skupaj znašajo
294.776,56 SIT.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Šifra: 464-180/2004-O507
Krško, dne 20. aprila 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

2119.

Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 1346/5,
parc. št. 1347/2, parc. št. 1346/4, parc. št.
1350/3 in parc. št. 1350/4, k.o. Raka, in o
ustanovitvi javnega dobra na predmetnih
nepremičninah

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in
16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00
– prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško
na 39. seji dne 20. 4. 2006 sprejel

SKLEP
o nakupu nepremičnin parc. št. 1346/5, parc. št.
1347/2, parc. št. 1346/4, parc. št. 1350/3 in parc.
št. 1350/4, k.o. Raka, in o ustanovitvi javnega
dobra na predmetnih nepremičninah
I.
Občina Krško kupi nepremičnini parc.št. 1346/5 – dvorišče v izmeri 21 m2 in parc. št. 1347/2 – sadovnjak v izmeri
194 m2, ki sta vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 1247, k.o.
Raka in sta v solastnini fizičnih oseb ter nepremičnine parc.
št. 1346/4 – travnik v izmeri 94 m2, parc.št. 1350/3 – travnik
v izmeri 1 96 m2 in parc. št. 1350/4 – travnik v izmeri 87 m2,
ki so vpisane v zemljiškoknjižni vložek št. 233, k.o. Raka in
so prav tako v solastnini fizičnih oseb.
II.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se
na predmetnih nepremičninah ustanovi javno dobro v upravi
Občine Krško.

Uradni list Republike Slovenije
2120.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in na podlagi 33. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) župan Občine
Krško dne 4. 5. 2006 izdaja

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta
za obrtno cono Kostanjevica na Krki
I.
Javno se razgrne predlog zazidalnega načrta za obrtno
cono Kostanjevica na Krki, ki ga je izdelalo podjetje Savaprojekt d.d. Krško, pod številko projekta 05 118-00.
II.
Dokumentacija bo v času uradnih ur javno razgrnjena
v prostorih Občine Krško, CKŽ 14, Krško, na Oddelku za
urejanje prostora in varstvo okolja ter v prostorih Krajevne
skupnosti Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki. Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni od
začetka veljavnosti tega sklepa.
III.
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo
svoje pisne pripombe in predloge vsi zainteresirani organi,
organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko
poda pisno ali ustno na javni obravnavi, kot zapis v knjigo
pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve ali posreduje
v pisni obliki Občini Krško, Oddelku za urejanje prostora in
varstvo okolja, CKŽ 14, Krško.
IV.
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v
večnamenskem prostoru OŠ Jožeta Gorjupa, dne 6. 6. 2006,
ob 19.00 uri.
V.
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 352-5/99 O505
Krško, dne 4. maja 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

III.
Nakup nepremičnin bo izveden v skladu s predpisi
in po ocenjenih vrednostih, ki jih je v mesecu decembru
2005 izdelal sodno zapriseženi cenilec in skupaj znašajo
268.960,23 SIT.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Šifra: 464-180/2004-O507
Krško, dne 20. aprila 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega
načrta za obrtno cono Kostanjevica na Krki

MIREN - KOSTANJEVICA
2121.

Sklep o javni razgrnitvi sprememb in
dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za posege v prostor na območju
opuščene gramoznice “Primorje d.d.
Ajdovščina” v Mirnu

Na podlagi 31. člena in v povezavi s 34. členom Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.)
ter 39. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni
list RS, št. 58/99) je župan Občine Miren - Kostanjevica dne
3. 5. 2006 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za posege v prostor na območju opuščene
gramoznice “Primorje d.d. Ajdovščina” v Mirnu
1. člen
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na
območju opuščene gramoznice “Primorje d.d. Ajdovščina” v
Mirnu (v nadaljevanju predlog sprememb in dopolnitev).
2. člen
Predlog sprememb in dopolnitev bo javno razgrnjen v
prostorih Občine Miren - Kostanjevica, Miren 129, ogled bo
možen v delovnem času občinske uprave. Gradivo bo dostopno tudi na spletni strani občine: www.miren-kostanjevica.si
v rubriki novice.
Razgrnitev bo trajala od vključno ponedeljka, 22. 5.
2006, do vključno torka, 6. 6. 2006.
3. člen
Javna obravnava predloga sprememb in dopolnitev bo
potekala v sredo, 31. 5. 2006, v sejni sobi Občine Miren Kostanjevica, s pričetkom ob 17. uri.
4. člen
Pripombe na razgrnjen predlog sprememb in dopolnitev lahko vsi zainteresirani pisno ali ustno podajo na
javni obravnavi, jih na mestu javne razgrnitve zapišejo
v knjigo pripomb, jih v pisni obliki posredujejo Občini Miren - Kostanjevica ali jih posredujejo na elektronski naslov:
tajnistvo@miren-kostanjevica.si.
5. člen
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu RS, na
spletni strani občine ter na krajevno običajen način.
Šifra: 3505.01-6/2006
Miren, dne 3. maja 2006
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

VOJNIK
2122.

Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske
uprave občin Dobrna, Oplotnica, Slovenske
Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi
– uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05) so:
Občinski svet Občine Dobrna na 26. redni seji, dne 15. 2.
2006, Občinski svet Občine Oplotnica na 15. redni seji dne
4. 5. 2006, Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 29.
redni seji dne 26. 1. 2006, Občinski svet Občine Šentjur na
24. redni seji dne 23. 2. 2006, Občinski svet Občine Vitanje
na 21. redni seji dne 17. 3. 2006, Občinski svet Občine Vojnik
na 25. redni seji dne 22. 2. 2006, Občinski svet Občine Zreče
na 29. redni seji dne 27. 2. 2006 sprejeli
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ODLOK
o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave
občin Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice,
Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja »Medobčinski inšpektorat« (v nadaljevanju: inšpektorat), kot organ skupne občinske
uprave za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzora.
2. člen
Inšpektorat ima status samostojnega skupnega upravnega organa občine iz 1. člena tega odloka.
Sedež inšpektorata je v Vojniku, Keršova ulica 8.
Inšpektorat ima pečat okrogle oblike, v sredini je napis »Medobčinski inšpektorat«, ob zunanjem robu pečata
pa »Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje,
Vojnik in Zreče«.
3. člen
Inšpektorat opravlja upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva na področjih, ki jih ureja področna zakonodaja in predpisi občin ustanoviteljic.
4. člen
Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa inšpektorat kot
organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe, imajo
v glavi naziv inšpektorata, izdajajo pa se v imenu krajevno
pristojne občine ustanoviteljice.
Inšpektorat pri izvrševanju svojih nalog ravna po vsebinskih usmeritvah župana in nalogah tajnika občine oziroma direktorja občinske uprave, v katere krajevno pristojnost
zadeva spada, inšpekcijski postopek pa pelje samostojno v
skladu z zakonodajo.
5. člen
Inšpektorat vodi predstojnik, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic.
6. člen
Predstojnik predstavlja inšpektorat, organizira opravljanje nalog inšpektorata, skrbi za izdelavo – realizacijo programa dela ter opravlja vse druge organizacijske naloge, ki
so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito
delo.
7. člen
Predstojnik inšpektorata, po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic odloča o sklenitvi in prenehanju
delovnega razmerja zaposlenega v inšpektoratu.
8. člen
O izločitvi zaposlenega v inšpektoratu odloča predstojnik, v primeru izločitve pa določi drugega zaposlenega v
inšpektoratu, ki o stvari odloči.
9. člen
Župani občin ustanoviteljic sklenejo sporazum, s katerim
podrobneje določijo svoje pravice in obveznosti do inšpektorata, načrtovanje dela, način poročanja, način financiranja,
opravljanje administrativno-strokovnih, pomožnih in drugih
del za inšpektorat ter druge, za nemoteno delo inšpektorata,
pomembne zadeve.
10. člen
Sredstva za delo inšpektorata občine ustanoviteljice
zagotavljajo v svojih proračunih v skladu s sporazumom iz
9. člena tega odloka.
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11. člen
Za delo inšpektorata zagotovijo opremo in prostor občine ustanoviteljice, vsaka na svojem sedežu. Podrobnejše
obveznosti občin ustanoviteljic iz naslova uporabe premoženja dogovorijo župani občin s sporazumom iz 9. člena tega
odloka.
12. člen
Inšpektorat prevzame od občin ustanoviteljic upravne
naloge in pristojnosti na področjih iz 3. člena tega odloka.
13. člen
Kolikor druge občine izrazijo interes, lahko pristopijo
k ustanovitvi inšpektorata, če sklep o tem sprejmejo na
pristojnem organu občine in se s pristopom strinjajo občine
ustanoviteljice. Predstojnik inšpektorata opravi preračun zagotavljanja sredstev za delo inšpektorata v skladu s sporazumom iz 9. člena odloka.
14. člen
O izstopu iz inšpektorata odloča občina ustanoviteljica
samostojno in avtonomno s pisno najavo predstojniku 6 mesecev pred izstopom. Pred izstopom mora občina, ki izstopi
poravnati vse svoje obveznosti do inšpektorata v tekočem
proračunskem letu izstopa. Občina, ki izstopa mora:
– poravnati vse svoje materialne obveznosti do skupne
občinske uprave za tekoče proračunsko leto v celoti,
– prevzeti v svojo občinsko upravo delavce, ki jim je zagotovila delo v skupni občinski upravi, kot tudi delavce, ki so
nadomestili v skupno upravo prvotno razporejene delavce,
– plačati del stroškov prenehanja delovnega razmerja
zaposlenih, če jim preneha delovno razmerje v skladu z
zakonodajo, ki ureja to področje.
Občina, ki izstopa iz skupne občinske uprave mora
prevzeti v izvršitev, izterjavo ali izpolnitev tudi pravice in
obveznosti, ki izhajajo iz odločitev organa skupne občinske
uprave v upravnih postopkih, če posamezna zadeva spada
pod njeno krajevno pristojnost.
15. člen
Inšpektorat lahko občine ustanoviteljice ukinejo s soglasno odločitvijo. Sporazum o prenehanju inšpektorata mora
vsebovati obveznosti občin do delavcev zaposlenih v inšpektoratu.
V primeru da nobena od občin ustanoviteljic ne prevzame delavcev inšpektorata, so jim občine dolžne zagotoviti
pravice, ki jih določa zakonodaja glede presežnih delavcev.
Finančne obveznosti, ki izhajajo iz prejšnjega odstavka
so občine dolžne zagotoviti v skladu s sporazumom iz. 9.
člena tega odloka.
16. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo občinski sveti ustanoviteljic. Za objavo poskrbi Občina Vojnik. Veljati začne
osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,

Uradni list Republike Slovenije
uporabljati se začne najkasneje v šestih mesecih po objavi
v Uradnem listu RS.
Z dnem uporabe tega odloka preneha veljati Odlok
o ustanovitvi skupne občinske uprave (Uradni list RS, št.
59/02).
Šifra: 03200-0002-4/2006-2
Dobrna, dne 15. februarja 2006
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.
Šifra: 021.15/2006
Oplotnica, dne 4. maja 2006
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l.r.
Šifra: 032-0004/2006-6 (121)
Slovenske Konjice, dne 26. januarja 2006
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.
Šifra: 020-3/2005 (210)
Šentjur, dne 23. februarja 2006
Župan
Občine Šentjur
Štefan Tisel l.r.
Šifra: 900-03/2006-04
Vitanje, dne 17. marca 2006
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.
Šifra: 03200-0003-2006/7 (2)
Vojnik, dne 22. februarja 2006
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.
Šifra: 015-04-03/01-6
Zreče, dne 27. februarja 2006
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l.r.
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PREDSEDNIK REPUBLIKE

2123.

Ukaz o imenovanju izrednega in
pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Francoski republiki

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03
in 69/04) in prvega odstavka 17. člena Zakona o zunanjih
zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno
besedilo) izdajam

UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Kanadi
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kanadi imenujem Tomaža Kunstlja.
Št. 001-09-7/06
Ljubljana, dne 10. maja 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Francoski
republiki
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Francoski republiki imenujem dr. Janeza
Šumrado.
Št. 001-09-9/06
Ljubljana, dne 10. maja 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2124.

Ukaz o imenovanju izrednega in
pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Kanadi

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03
in 69/04) in prvega odstavka 17. člena Zakona o zunanjih
zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno
besedilo) izdajam

2125.

Ukaz o imenovanju izrednega in
pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Argentinski republiki

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03
in 69/04) in prvega odstavka 17. člena Zakona o zunanjih
zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno
besedilo) izdajam

UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Argentinski
republiki
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Argentinski republiki imenujem Avguština
Vivoda.
Št. 001-09-8/06
Ljubljana, dne 10. maja 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR

2106. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto
5253
5260

premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za
mesec april 2006

nega odlašanja (ZVPSBNO)

5265

OBČINE

zakonika (PZ-C)

5269

2089. Zakon o meteorološki dejavnosti (ZMetD)
2090. Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1)
2091. Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotreb2092. Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega

PREDSEDNIK REPUBLIKE

5327
5327

2109. Sklep o enkratnem denarnem prispevku za novorojence

5327

osnove

5278

nja podzemne vode

5280

izrabljenim gorivom
Pravilnik o udeležbi vojaških vozil v javnem cestnem prometu
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem
Seznam zdravil, ki se izdajo brez recepta, za katera je bilo od 21. 7. 2005 do 7. 4. 2006 izdano
dovoljenje za promet
Seznam zdravil, za katera je dovoljenje za promet
prenehalo veljati oziroma za katera bo dovoljenje
za promet prenehalo veljati na predlog imetnikov
dovoljenj za promet oziroma na predlog Agencije
Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Register o spremembah in dopolnitvah Registra
biocidnih pripravkov
Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove Vukova
zadužbina
Program priprave državnega lokacijskega načrta
za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj–Koper in mejo z Republiko Avstrijo
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja
šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov
plačnih razredov
Odredba o določitvi obratovalnega časa mejnega
prehoda za obmejni promet Sedlarjevo

5287

2095. Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževa2096. Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in
2097.
2098.
2099.
2100.

2101.
2102.
2103.
2104.

2105.

5320

zidalnem načrtu dela mesta Krško

5321

ditvenem načrtu za naselje Raka

5321

2114. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pra-

MINISTRSTVA

2094. Pravilnik o postopku za razvrščanje v zavarovalne

ško za leto 2005

2113. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ure5275

2115.

2116.

5296
5300

2117.

5301

2118.

2119.
5305
5307
5308

5316

KRŠKO

2111. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kr2112. Odlok o prenehanju veljavnosti dela Odloka o za-

2093. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o

5315

KRIŽEVCI

2110. Odlok o lokacijskem načrtu za komunalno opremo
v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih

VLADA

notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih
in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih
organih

5315
5315

GORNJI PETROVCI

2123. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije v Francoski republiki
2124. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Kanadi
2125. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Argentinski
republiki

DRAVOGRAD

2107. Sklep o prenehanju javnega dobra
2108. Sklep o prenehanju javnega dobra

5314

2120.

vilih organiziranja in plačevanja stroškov predšolske vzgoje v Občini Krško
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 2973/3, k.o. Veliki Trn, in o zamenjavi
predmetne nepremičnine za nepremičnino parc.
št. 962/3, k.o. Veliki Trn, in o ustanovitvi javnega
dobra na predmetni nepremičnini
Sklep o brezplačnem prenosu nepremičnin parc.
št. 4051/10 in parc. št. 4052/5, k.o. Raka in o
ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 1714/4,
k.o. Kostanjevica, in o ustanovitvi javnega dobra
na predmetni nepremičnini
Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 1814/2, parc.
št. 1810/2, parc. št. 1812/3 in parc. št. 1808/3, k.o.
Raka, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 1346/5, parc.
št. 1347/2, parc. št. 1346/4, parc. št. 1350/3 in
parc. št. 1350/4, k.o. Raka, in o ustanovitvi javnega
dobra na predmetnih nepremičninah
Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta za obrtno cono Kostanjevica na Krki

5322

5322

5323
5323

5323

5324
5324

MIREN - KOSTANJEVICA

2121. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
5309

5313
5314

Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice
“Primorje d.d. Ajdovščina” v Mirnu

5324

VOJNIK

2122. Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice,
Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče

5325

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
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