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Uredba o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih
goriv

Na podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/06 – ZMetD) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv
I. SPLOŠNO
1. člen
(namen)
Ta uredba v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta
in Sveta 98/70/ES z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 93/12/EGS (UL L št. 350 z dne 28. 12. 1998, str. 58),
kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/17/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. marca 2003 o spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in
dizelskega goriva (UL L št. 76 z dne 22. 3. 2003, str. 10; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 98/70/ES) in v skladu z Direktivo
Sveta 1999/32/ES z dne 26. aprila 1999 o zmanjšanju deleža
žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva, ki spreminja Direktivo 93/12/EGS (UL L št. 121 z dne 11. 5. 1999, str. 13),
kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2005/33/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2005 o spremembi Direktive 1999/32/ES glede deleža žvepla v gorivih za
plovila (UL L št. 191 z dne 22. 7. 2005, str. 59; v nadaljnjem
besedilu: Direktiva 1999/32/ES), določa z namenom, da se
zaradi preprečevanja škodljivih učinkov na okolje in zdravje
ljudi zmanjša emisija snovi v zrak zaradi uporabe tekočih
naftnih goriv (v nadaljnjem besedilu: tekoča goriva):
– vrste tekočih goriv, za katere se uporablja ta uredba;
– vsebnost žvepla v tekočih gorivih;
– tehnične specifikacije tekočih goriv, določene na podlagi zahtev varstva okolja in zdravja ljudi, izražene kot fizikalno-kemijske lastnosti tekočih goriv za pogon vozil z motorji
na električni in prisilni vžig;
– monitoring fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv in
– nadzor nad izvajanjem te uredbe.
2. člen
(uporaba)
(1) Ta uredba se uporablja za zgorevanje tekočih goriv
na celotnem državnem ozemlju Republike Slovenije vključno
z območjem notranjih morskih voda in teritorialnega morja
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Republike Slovenije in na območjih, kjer Republika Slovenija
v skladu s predpisi in mednarodnim pravom izvršuje svoje
suverene pravice, jurisdikcijo in nadzor nad morjem.
(2) Ta uredba se ne uporablja za:
1. tekoča goriva, namenjena raziskavam in testiranju;
2. tekoča goriva, namenjena obdelavi pred njihovim
zgorevanjem;
3. tekoča goriva, ki se predelajo v rafinerijah;
4. tekoča goriva, ki se dajejo na trg v najbolj oddaljenih regijah Skupnosti, če države članice Evropske unije
zagotovijo, da se upoštevajo standardi kakovosti zraka in se
ne uporabljajo težka kurilna olja, v katerih vsebnost žvepla
presega 3 odstotke (m/m);
5. tekoča goriva, ki jih uporabljajo vojaške ladje in druga
plovila v vojaški službi, če uporaba te uredbe ne zmanjšuje
njihovega delovanja ali operativne zmogljivosti;
6. katerokoli uporabo tekočih goriv na plovilih, potrebno
za zagotavljanje varnosti plovila ali reševanje življenja na
morju;
7. uporabo goriva na plovilu, ki je potrebno za odpravo
poškodbe, nastale na njem ali njegovi opremi, če se po nastanku poškodbe sprejmejo vsi razumni ukrepi za preprečitev
ali zmanjšanje presežnih emisij v zrak in če so ti ukrepi sprejeti čim prej, razen če je lastnik ali poveljnik plovila poškodbo
povzročil naklepno ali iz hude malomarnosti.
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. tekoče gorivo za plovila je vsako tekoče gorivo, pridobljeno iz nafte, ki se uporablja ali je namenjeno uporabi na
plovilih, ali tekoče gorivo, določeno v skladu s standardom
SIST ISO 8217;
2. težko kurilno olje (v nadaljnjem besedilu: kurilno olje)
je tekoče gorivo, pridobljeno iz nafte, razen tekočih goriv za
plovila, ki je razvrščeno v tarifne oznake kombinirane nomenklature od 2710 19 51 do 2710 19 69 in 2710 19 99, ali
olje, ki se glede na meje destilacije uvršča v razred težkih olj,
namenjenih za gorivo in pri katerem manj kot 65 odstotkov
prostornine skupaj z izgubami destilira pri 250 °C, izmerjeno
po metodi iz standarda SIST EN ISO 3405;
3. plinsko olje je tekoče gorivo, pridobljeno iz nafte,
razen plinskega olja za plovila, razvrščeno v tarifne oznake kombinirane nomenklature 2710 19 25, 2710 19 29,
2710 19 45 in 2710 19 49, ali tekoče gorivo, pridobljeno
iz nafte, razen tekočih goriv za plovila, pri katerem manj
kot 65 odstotkov prostornine skupaj z izgubami destilira pri
250 °C in najmanj 85 odstotkov prostornine skupaj z izgubami destilira pri 350 °C, izmerjeno po metodi iz standarda
SIST EN ISO 3405. Za plinsko olje se šteje tudi plinsko olje,
ki je namenjeno uporabi kot gorivo za ogrevanje, in sicer
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vse vrste ekstra lahkega kurilnega olja z dodatnim rdečim
barvilom in markirnim indikatorjem;
4. dizel za plovila je vsako tekoče gorivo za plovila, katerega viskoznost ali gostota ustreza območju za viskoznost
ali gostoto, ki je določeno za DMB in DMC stopnje v razpredelnici 1 standarda SIST ISO 8217;
5. plinsko olje za plovila je vsako tekoče gorivo za
plovila, katerega viskoznost ali gostota ustreza območju za
viskoznost ali gostoto, ki je določeno za DMX in DMA stopnje
v razpredelnici 1 standarda SIST ISO 8217;
6. MARPOL 73/78 je Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij iz leta 1973, kot je bila
spremenjena s Protokolom iz leta 1978, ki se nanaša nanjo
(Uradni list SFRJ, št. 2/81, v nadaljnjem besedilu: MARPOL
73/78);
7. priloga VI k MARPOL 73/78 je priloga z naslovom
Pravila za preprečevanje onesnaževanja zraka z ladij, ki
je bila s protokolom iz leta 1997 dodana k MARPOL 73/78
(Uradni list RS – MP, št. 10/05, v nadaljnjem besedilu: priloga
VI k MARPOL 73/78);
8. območje nadzora nad emisijami SOx je morsko območje, ki ga je kot območje nadzora opredelila Mednarodna
pomorska organizacija (v nadaljnjem besedilu: MPO) v skladu s prilogo VI k MARPOL 73/78;
9. potniška ladja je vsako plovilo, ki prevaža več kot 12
potnikov, pri čemer je potnik vsaka oseba, razen poveljnika
ladje in članov posadke ali drugih oseb, ki so zaposleni na
ladji ali najeti v zvezi z delovanjem ladje, in otrok, mlajših od
enega leta;
10. 	linijski prevoz je zaporedje plovb ladje med dvema
ali več istimi pristanišči ali zaporedje plovb iz istega pristanišča in vanj brez vmesnih postankov:
– v skladu z objavljenim voznim redom ali
– so tako redne in pogoste, da imajo prepoznaven vozni
red;
11. vojaška ladja je plovilo, ki pripada vojaškim silam
države in ima zunanja znamenja, po katerih se prepozna njena državna pripadnost in je pod poveljstvom častnika, ki ga
pooblasti država, njegovo ime pa je na seznamu častnikov,
ter za katerih posadke velja predpisan vojaški red;
12. 	privezano plovilo v pristanišču je plovilo, ki je med
natovarjanjem, iztovarjanjem ali oskrbo, vključno s časom, ko
se na njej ne opravljajo operacije s tovorom, varno privezano
ob obalo ali v pristaniščih EU;
13. 	dajanje tekočih goriv za plovila na trg je odplačna
ali neodplačna dobava ali dajanje tekočih goriv na voljo tretjim osebam za plovila za zgorevanje na plovilu kjerkoli na
območju, kjer se uporabljajo določbe te uredbe, pri čemer se
za dajanje na trg ne štejeta dobava in dajanje tekočih goriv
za plovila na voljo za iznos ali izvoz v rezervoarjih za tovor;
14. 	najbolj oddaljene regije so Francija glede čezmorskih departmajev, Portugalska glede Azorov in Madeire ter
Španija glede Kanarskih otokov;
15. 	tehnologija za zmanjševanje emisij je tehnologija,
uporabljena v sistemih za čiščenje dimnih plinov, ali druga
preverljiva in izvedljiva tehnološka metoda zmanjševanja
emisij;
16. 	dajanje na trg je dobava tekočih goriv odplačno ali
brezplačno končnemu porabniku, zato, da ta tekoča goriva
uporabi;
17. 	distributer tekočih goriv (v nadaljnjem besedilu: distributer) je pravna ali fizična oseba, ki daje na ozemlju Republike Slovenije tekoča goriva na trg neposredno končnim
uporabnikom. Za distributerja se šteje tudi uvoznik, pridobitelj
ali proizvajalec tekočih goriv, če je sam končni uporabnik
uvoženih, pridobljenih oziroma proizvedenih tekočih goriv;
18. 	fizikalno-kemijske lastnosti tekočih goriv so lastnosti
tekočih goriv, ki ne povzročajo kritične obremenitve okolja,
ocenjene na podlagi vrednotenja izpostavljenosti zaradi emisij ene ali več nevarnih snovi, in pri kateri na podlagi trenutnega vedenja o občutljivosti okolja ni zaznavnih škodljivih
vplivov;
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19. 	kurilna naprava je naprava iz predpisov, ki urejajo
emisije snovi v zrak iz kurilnih naprav;
20. 	monitoring fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv
(v nadaljnjem besedilu: monitoring lastnosti tekočih goriv)
je preizkušanje lastnosti goriv zaradi zmanjševanja emisij
onesnaževal v okolje zaradi rabe tekočih goriv, ki ga mora pri
opravljanju svoje dejavnosti zagotavljati distributer. Lastnost
tekočih goriv se ugotavlja s sistematičnimi meritvami fizikalno-kemijskih lastnosti vzorcev tekočih goriv pri njihovem
dajanju na trg;
21. kritična obremenitev je ocena izpostavljenosti glede
na količino enega ali več onesnaževalcev, pod katero se v
skladu z dognanji ne pojavljajo pomembni škodljivi učinki na
posamezne občutljive dele okolja.
4. člen
(uporaba zahtev v zvezi z lastnostmi tekočih goriv)
(1) Ta uredba se v zvezi z vsebnostjo žvepla v tekočih
gorivih uporablja za vsa tekoča goriva, določena v 2., 3., 4.
in 5. točki prejšnjega člena.
(2) Ta uredba se v zvezi z drugimi fizikalno-kemijskimi
lastnostmi, ki se ne nanašajo na vsebnost žvepla, uporablja samo za naslednja tekoča goriva, namenjena za pogon
vozil:
1. motorni bencin, ki je vsako hlapno mineralno olje, namenjeno uporabi za pogonsko sredstvo za vozila z motorjem
z notranjim izgorevanjem na prisilni vžig, in je razvrščeno v
tarifne oznake kombinirane nomenklature 2710 11 41, 2710
11 45 in 2710 11 49;
2. dizelsko gorivo, ki je plinsko olje za pogon vozil, in
je razvrščeno v tarifno oznako kombinirane nomenklature
2710 19 41;
3. plinsko olje, ki je namenjeno za pogon necestnih
motornih vozil, traktorjev ali gozdnih strojev, in je razvrščeno
v tarifne oznake kombinirane nomenklature 2710 19 41 in
2710 19 45.
II. FIZIKALNO-KEMIJSKE LASTNOSTI TEKOČIH GORIV
5. člen
(največja vsebnost žvepla v kurilnem olju)
(1) Največja vsebnost žvepla v kurilnem olju je določena
v razpredelnici D priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v zvezi z vsebnostjo
žvepla v kurilnem olju ta uredba ne uporablja, če je distributer
pridobil okoljevarstveno dovoljenje ministrstva, pristojnega za
varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za dajanje
kurilnega olja na trg. V vlogi mora distributer navesti končnega uporabnika kurilnega olja in priložiti strokovno oceno o
dopustni vsebnosti žvepla v kurilnem olju.
(3) Ministrstvo izda okoljevarstveno dovoljenje iz prejšnjega odstavka distributerju za dobavo kurilnega olja, če
ima končni uporabnik za obratovanje naprave, v kateri zgoreva kurilno olje, okoljevarstveno dovoljenje, in če iz strokovne
ocene o dopustni vsebnosti žvepla v kurilnem olju izhaja, da
je izpolnjen eden od naslednjih pogojev, da gre za:
1. napravo v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi
v zrak iz velikih kurilnih naprav, ki je razvrščena med nove
velike kurilne naprave, pri čemer pa emisije žveplovega dioksida ne presegajo mejnih vrednosti za nove velike kurilne
naprave, določenih s tem predpisom;
2. napravo v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi v
zrak iz velikih kurilnih naprav, ki je razvrščena med obstoječe
velike kurilne naprave, pri čemer pa emisija žveplovega dioksida ne presega 1700 mg/Nm3 pri vsebnosti kisika v suhem
odpadnem plinu 3 odstotkov po prostornini, in je za obratovanje te naprave v okoljevarstvenem dovoljenju določeno, da
od 1. januarja 2008 za to veliko kurilno napravo veljajo mejne
vrednosti, ki so določene za nove velike kurilne naprave;
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3. napravo, ki se ne razvršča med velike kurilne naprave v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi v zrak iz
velikih kurilnih naprav, pri čemer pa emisija žveplovega dioksida ne presega 1700 mg/Nm3 pri vsebnosti kisika v suhem
odpadnem plinu 3 odstotkov po prostornini;
4. napravo rafinerije, iz katere v mesečnem povprečju
emisija žveplovega dioksida iz vseh njenih naprav ne glede
na vrsto uporabljenega goriva ali kombinacijo goriv ne presega 1700 mg/Nm3 pri vsebnosti kisika v suhem odpadnem
plinu 3 odstotkov, pri čemer pa med temi napravami rafinerije ne sme biti velike kurilne naprave iz 1. in 2. točke tega
odstavka.
(4) Strokovno oceno o dopustni vsebnosti žvepla iz
drugega in tretjega odstavka tega člena lahko pripravi oseba, pooblaščena za izvajanje prvih meritev in emisijskega
monitoringa meritev po predpisu, ki ureja prve meritve, in
obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih
virov onesnaževanja ter pogoje za njegovo izvajanje.
6. člen
(največja vsebnost žvepla v plinskem olju za plovila)
(1) Največja vsebnost žvepla v plinskem olju za plovila
je določena v razpredelnici E-2 priloge 1 te uredbe.
(2) Na plovilih je prepovedano uporabljati plinsko olje za
plovila, ki ne ustreza zahtevam iz prejšnjega odstavka.
7. člen
(največja vsebnost žvepla na območju nadzora
nad emisijami SOx)
(1) Na plovilu, ki pluje pod zastavo Republike Slovenije v teritorialnem morju, vključno z ekonomsko cono in
cono nadzora onesnaževanja pod jurisdikcijo in nadzorom
druge države, je prepovedano uporabljati tekoče gorivo za
plovila z vsebnostjo žvepla več kot 1,5 odstotka (m/m), če
je območje tega morja proglašeno za območje nadzora nad
emisijami SOx.
(2) Na vseh plovilih ne glede na zastavo, pod katero
plujejo, vključno s plovili, ki priplujejo izven območja Evropske unije, je v notranjih morskih vodah ali teritorialnem morju
Republike Slovenije, ki so na območju nadzora nad emisijami
SOx, prepovedano uporabljati tekoče gorivo z vsebnostjo
žvepla več kot 1,5 odstotka (m/m).
(3) Na potniški ladji, ki opravlja linijske prevoze iz slovenskega pristanišča ali linijske prevoze iz pristanišča EU v
slovenska pristanišča, se ne glede na zastavo, pod katero
pluje, ne sme uporabljati tekočega goriva za plovila, ki ni
plinsko olje za plovila, z vsebnostjo žvepla več kot 1,5 odstotka (m/m), ali plinsko olje za plovila, ki ne ustreza zahtevam
prvega odstavka prejšnjega člena.
(4) Izpolnjevanje zahtev iz prejšnjega člena in prvega,
drugega in tretjega odstavka tega člena ugotavljajo pomorski
inšpektorji na podlagi preverjanja podatkov, zapisanih v ladijskih dnevnikih, v zvezi z menjavo tekočih goriv za plovila.
(5) Uprava Republike Slovenije za pomorstvo v skladu
z 18. pravilom iz priloge VI k MARPOL 73/78:
1. vodi evidenco distributerjev tekočih goriv za plovila;
2. preverja, da distributer vsebnost žvepla za vsa tekoča goriva za plovila, ki so dobavljena plovilom na ozemlju
Republike Slovenije, dokumentira na dobavnici, ki ji priloži
zapečateni vzorec dobavljenega goriva, dobavnico pa podpiše tudi predstavnik namembnega plovila;
3. prepove posamezno dobavo tekočega goriva za plovila plovilu, če gorivo ne ustreza zahtevam te uredbe.
8. člen
(največja vsebnost žvepla v tekočem gorivu za plovila
v pristaniščih)
(1) Na privezanem plovilu v pristanišču je prepovedano
uporabljati tekoče gorivo za plovila z vsebnostjo žvepla več
kot 0,1 odstotka (m/m), če je imela posadka za izvedbo mo-
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rebitne potrebne menjave tekočega goriva za plovila vsaj eno
uro časa od prihoda na sidrišče oziroma vsaj eno uro časa
pred odhodom plovila iz sidrišča.
(2) Poveljnik plovila mora zagotoviti, da se čas menjave
tekočega goriva za plovila iz prejšnjega odstavka zapiše v
ladijski dnevnik.
(3) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja:
1. kadar plovilo v skladu z objavljenim voznim redom
namerava ostati privezano v pristanišču manj kot dve uri;
2. za plovilo, ki izključi vse motorje in v času, ko je privezano v pristanišču, uporablja električno energijo z obale.
9. člen
(druge fizikalno-kemijske lastnosti tekočih goriv
za pogon vozil)
Druge fizikalno-kemijske lastnosti tekočih goriv za pogon vozil so določene v razpredelnicah priloge 1 te uredbe,
in sicer:
– v razpredelnici A-2 za motorni bencin,
– v razpredelnici B-2 za dizelsko gorivo,
– v razpredelnici C-2 za plinsko olje.
III. OBVEZNOSTI DISTRIBUTERJA
10. člen
(obveznost distributerja)
Distributer mora zagotoviti, da za tekoče gorivo, ki ga
daje na trg:
1. vsebnost žvepla ustreza zahtevam 5. člena te uredbe, če gre za kurilno olje;
2. vsebnost žvepla ustreza zahtevam 6. člena te uredbe, če gre za plinsko olje za plovila;
3. vsebnost žvepla ustreza zahtevam 7. in 8. člena te
uredbe, če gre za tekoče gorivo za plovila, ki ni plinsko olje
za plovila, in
4. fizikalno-kemijske lastnosti ustrezajo zahtevam 9. člena te uredbe, če gre za tekoče gorivo za pogon vozil.
IV. MONITORING LASTNOSTI TEKOČIH GORIV
11. člen
(monitoring lastnosti tekočih goriv)
Monitoring lastnosti tekočih goriv se izvaja na kraju,
kjer se tekoča goriva dajejo na trg, (v nadaljnjem besedilu:
kraj distribucije) in na plovilih, ki imajo namen pripluti ali so v
pristaniščih Republike Slovenije, ter na plovilih, ki plujejo pod
zastavo Republike Slovenije.

vaja:

12. člen
(monitoring lastnosti tekočih goriv na plovilih)
(1) Monitoring lastnosti tekočih goriv na plovilih se iz-

1. z nadzorom ladijskega dnevnika in dokumentacije o
dobavi tekočih goriv za plovila za oskrbo plovila z gorivi, ki ga
opravlja Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, in
2. z analizo zapečatenih vzorcev dobavljenega tekočega goriva za plovila, ki jih morajo v okviru inšpekcijskega
nadzora Upravi Republike Slovenije za pomorstvo oddati
ladjarji.
(2) Analizo vsebnosti žvepla v vzorcih iz prejšnjega
odstavka opravljajo izvajalci monitoringa po programu monitoringa, ki ga sami pripravijo in pošljejo v potrditev Upravi
Republike Slovenije za pomorstvo.
(3) Če Uprava Republike Slovenije za pomorstvo zahteva, da ladjar odda zapečateni vzorec dobavljenega tekočega
goriva za plovila izvajalcu monitoringa, mora ladjar ali njegov
pomorski agent zagotoviti plačilo stroškov analize vzorcev
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izvajalcu monitoringa neposredno ob oddaji zapečatenega
vzorca dobavljenega tekočega goriva v analizo. Uprava Republike Slovenije za pomorstvo vrne vplačana sredstva za
stroške analize vzorcev, če se na podlagi poročila o monitoringu ugotovi, da so lastnosti tekočega goriva na plovilu v
skladu z zahtevami te uredbe.
(4) Izvajalec monitoringa mora najpozneje v dveh dnevih od dneva prevzema zapečatenega vzorca dobavljenega
tekočega goriva oddati poročilo o monitoringu ladjarju na
obrazcu iz 4. dela priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, kopijo poročila o monitoringu pa mora poslati Upravi Republike
Slovenije za pomorstvo.
(5) Tekoče gorivo na plovilu ustreza zahtevam iz te
uredbe, če iz poročila o monitoringu izhaja, da ima tekoče
gorivo fizikalno-kemijske lastnosti, ki ustrezajo lastnostim iz
6., 7. in 8. člena te uredbe.
(6) Izvajalec monitoringa mora poročila o monitoringu
iz četrtega odstavka tega člena hraniti najmanj tri leta in
posamezna poročila o monitoringu poslati Upravi Republike
Slovenije za pomorstvo, če to zahteva.
(7) Najpozneje do 31. marca mora izvajalec monitoringa poslati Upravi Republike Slovenije za pomorstvo in
ministrstvu letno poročilo o vseh analizah vsebnosti žvepla
v zapečatenih vzorcih dobavljenega tekočega goriva za plovila, ki jih je opravil v preteklem letu v skladu s programom
monitoringa iz drugega odstavka tega člena.
13. člen
(monitoring lastnosti tekočih goriv na kraju distribucije)
(1) Distributer mora zagotavljati monitoring lastnosti tekočih goriv na kraju distribucije za vsa tekoča goriva, ki jih
daje na trg.
(2) Monitoring lastnosti tekočih goriv na kraju distribucije opravljajo izvajalci monitoringa iz 15. člena te uredbe
po programu monitoringa, ki ga sami pripravijo in pošljejo v
potrditev ministrstvu.
(3) Merila za določanje obsega in načina izvajanja programa monitoringa so določena v 1. delu priloge 2, obseg ugotavljanja fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv v
2. delu priloge 2 in postopek vzorčenja tekočih goriv v 3. delu
priloge 2 te uredbe.
14. člen
(ugotavljanje lastnosti tekočih goriv)
(1) Fizikalno-kemijske lastnosti tekočih goriv se pri ugotavljanju lastnosti tekočih goriv na plovilih in na kraju distribucije določajo po metodah iz zadnje veljavne izdaje standardov, določenih v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Standardi iz prejšnjega odstavka so na vpogled pri
organu, pristojnem za standardizacijo, drugi standardi za
preskusne metode pa pri ministrstvu.
(3) Če se pri ugotavljanja fizikalno-kemijskih lastnosti
uporabljajo metode, različne od tistih iz priloge 3 te uredbe,
se mora zanje zagotoviti ovrednotenje ali sprejemljiva sledljivost skladno s standardom SIST EN ISO 17025.
15. člen
(izvajalci monitoringa)
(1) Program monitoringa iz drugega odstavka 12. in drugega odstavka 13. člena te uredbe lahko opravljajo pravne
osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki si za izvajanje
monitoringa lastnosti tekočih goriv pridobijo pooblastilo ministrstva (v nadaljnjem besedilu: izvajalec monitoringa), če jim
za posamezno leto program monitoringa potrdi:
– Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, če se
ugotavljajo lastnosti tekočih goriv za plovila na plovilih po
programu monitoringa na podlagi analize vsebnosti žvepla v
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zapečatenih vzorcih iz drugega odstavka 12. člena te uredbe, ali
– ministrstvo, če se ugotavljajo lastnosti tekočih goriv
na kraju distribucije.
(2) Izvajalec monitoringa mora predložiti ministrstvu oziroma Upravi Republike Slovenije za pomorstvo predlog programa monitoringa za prihodnje leto v potrditev najpozneje
do 31. septembra tekočega leta.
16. člen
(pridobitev pooblastila)
(1) Pooblastilo iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko
dobi pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
1. ni povezana s proizvajanjem, uvažanjem ali dajanjem
tekočih goriv na trg ali vključena v druge s tem povezane
dejavnosti, kar velja tudi za njene zaposlene, odgovorne za
izvajanje monitoringa;
2. je usposobljena izvajati program monitoringa na najvišji ravni strokovne usposobljenosti in tehničnega znanja in
v skladu s standardom SIST EN 14274 ter ne sme biti pod
vplivom pritiskov ali spodbud oseb ali skupin oseb, ki imajo
interes za neke rezultate ugotavljanja lastnosti tekočih goriv,
plača zaposlenih pri njej pa ne sme biti odvisna od obsega
ali rezultatov ugotavljanja lastnosti tekočih goriv;
3. izpolnjuje zahteve za nadziranje naftnih derivatov, kar
mora dokazati z akreditacijsko listino za nadzorne organe
brez omejitve ali z njo;
4. ima za podizvajalce le laboratorije, ki izpolnjujejo zahteve za izvajanje preskusov, enakovredne tistim, navedenim
v SIST ISO/IEC 17025 za izvajanje preskusov po metodah
iz 14. člena te uredbe, in
5. laboratorij, s katerim ima za meritve fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv sklenjeno pogodbo, izpolnjuje pogoje iz prejšnje alineje in pri izvajanju programa monitoringa
s sodelovanjem na mednarodnem medlaboratorijskem primerjalnem preskušanju fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih
goriv ali s sodelovanjem na medlaboratorijskem primerjalnem
preskušanju, ki ga za uveljavitev delovanja po tej uredbi
organizira ministrstvo, dokaže usposobljenost za izvajanje
preskusov po metodah iz 14. člena te uredbe.
(2) Izvajalec monitoringa in zaposleni pri njem morajo
varovati poslovne skrivnosti o vseh informacijah, ki so bile
pridobljene med izvajanjem monitoringa lastnosti tekočih
goriv.
17. člen
(izdaja pooblastila)
(1) Pooblastilo iz prvega odstavka 15. člena te uredbe
se izda za štiri leta.
(2) Veljavnost pooblastila iz prejšnjega odstavka se
lahko na podlagi vloge izvajalca monitoringa podaljša za
štiri leta.
18. člen
(zagotavljanje monitoringa lastnosti tekočih goriv
na kraju distribucije)
(1) Vsa vprašanja o izvajanju monitoringa lastnosti tekočih goriv na kraju distribucije v skladu z zahtevami iz te
uredbe uredita distributer in izvajalec monitoringa s pisno
pogodbo.
(2) Stroške izvajanja monitoringa krijejo distributerji.
19. člen
(poročilo o monitoringu lastnosti tekočih goriv
na kraju distribucije)
(1) Izvajalec monitoringa mora distributerju najpozneje
v 30 dneh od dneva vzorčenja tekočih goriv izdati poročilo
o monitoringu lastnosti tekočih goriv na kraju distribucije na
obrazcu iz 4. dela priloge 2 te uredbe.
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(2) Tekoče gorivo ustreza zahtevam iz te uredbe, če iz
poročila o monitoringu lastnosti tekočih goriv na kraju distribucije izhaja, da ima tekoče gorivo fizikalno-kemijske lastnosti, ki ustrezajo lastnostim iz 5. do 9. člena te uredbe.
(3) Izvajalec monitoringa mora poročila o monitoringu
lastnosti tekočih goriv na kraju distribucije hraniti najmanj tri
leta in jih poslati ministrstvu, če to zahteva.
20. člen
(poročanje o izvajanju monitoringa lastnosti tekočih goriv)
(1) Izvajalec monitoringa mesečno poroča ministrstvu o
vseh meritvah lastnosti tekočih goriv, ki jih je izvedel v enem
mesecu. Mesečno poročilo o meritvah lastnosti tekočih goriv
je treba poslati ministrstvu do 15. v mesecu za vsak pretekli
mesec.
(2) Mesečno poročilo o meritvah lastnosti tekočih goriv
iz prejšnjega odstavka mora izvajalec monitoringa poslati
ministrstvu v pisni in elektronski obliki za vsako vrsto tekočega goriva posebej, pri čemer mesečno poročilo vsebuje
naslednje podatke o:
1. datumu vzorčenja,
2. distributerju tekočih goriv,
3. kraju vzorčenja,
4. rezultatih preskusov,
5. izdanih poročilih o monitoringu lastnosti tekočih goriv
na kraju distribucije, in
6. neskladjih z zahtevami iz te uredbe.
(3) Izvajalec monitoringa mora ministrstvu poslati letno
poročilo o izvedbi programa monitoringa lastnosti tekočih
goriv na kraju distribucije najpozneje do 31. marca tekočega
leta za preteklo leto.
(4) V letnem poročilu o izvedbi programa monitoringa
lastnosti tekočih goriv na kraju distribucije mora biti tudi podatek o količinah posameznih vrst tekočih goriv, ki jih je dal
v preteklem letu na trg distributer, za katerega izvajalec monitoringa izvaja program monitoringa lastnosti tekočih goriv
na kraju distribucije.
(5) Izvajalec monitoringa pošlje letno poročilo o izvedbi
programa monitoringa lastnosti tekočih goriv na kraju distribucije v roku iz tretjega odstavka tega člena tudi Ministrstvu
za gospodarstvo.
(6) Ministrstvo na podlagi letnega poročila o izvedbi
programa monitoringa lastnosti tekočih goriv na kraju distribucije in letnega poročila o vseh analizah vsebnosti žvepla
v zapečatenih vzorcih dobavljenega tekočega goriva za plovila iz osmega odstavka 12. člena te uredbe pripravi letno
poročilo o lastnostih tekočih goriv, uporabljenih na območju
Republike Slovenije v preteklem letu, ga objavi na svojih
spletnih straneh in pošlje Evropski komisiji najpozneje do
30. junija v tekočem letu.
(7) Poročilo Evropski komisiji iz prejšnjega odstavka
vsebuje:
1. celotno število vzorcev po vrsti goriva;
2. letno količino uporabljenega goriva;
3. izračunano povprečno vsebnost žvepla po vrsti goriva;
4. podatke o povprečni vsebnosti žvepla v tekočih gorivih za plovila, ki so bila uporabljena na plovilih v Republiki
Slovenije.
21. člen
(poročanje o neskladnosti lastnosti tekočih goriv
na kraju distribucije)
Če izvajalec monitoringa pri izvajanju programa monitoringa lastnosti tekočih goriv na kraju distribucije ugotovi
neskladnost lastnosti tekočih goriv z zahtevami iz te uredbe,
obvesti o tem ministrstvo. K obvestilu mora priložiti:
1. zapisnik o vzorčenju, iz katerega mora biti razvidna
oznaka vzorca zaradi sledljivosti vzorca do laboratorija, in
2. poročilo o monitoringu lastnosti tekočih goriv na kraju
distribucije, iz katerega je razvidna neskladnost z zahtevami
iz te uredbe.
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V. IZJEMA
22. člen
(izjema)
(1) Minister, pristojen za varstvo okolja (v nadaljnjem
besedilu: minister), lahko za največ šest mesecev dovoli na
podlagi vloge distributerja dajanje na trg določenih količin
tekočih goriv, ki ne ustrezajo zahtevam iz te uredbe glede
ene ali več fizikalno-kemijskih lastnosti, če:
1. na svetovnem trgu ni mogoče pravočasno dobiti tekočih goriv, ki bi ustrezala zahtevam iz te uredbe in bi zato
lahko nastale motnje pri oskrbi s tekočimi gorivi na domačem
trgu, ali
2. so to tekoča goriva iz državnih blagovnih rezerv ali
obveznih rezerv naftnih derivatov.
(2) Če tekočih goriv iz 2. točke prejšnjega odstavka ni
možno dati v promet končnim uporabnikom goriv v šestih
mesecih, lahko minister rok iz prejšnjega odstavka na podlagi
vloge Zavoda Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov in/ali Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve podaljša do največ dvanajst mesecev.
(3) Minister izda dovoljenje iz prvega odstavka, če dajanje na trg določenih količin tekočih goriv, ki ne ustrezajo
zahtevam iz te uredbe glede ene ali več fizikalno-kemijskih
lastnosti, odobri Evropska komisija.
VI. DAJANJE TEKOČIH GORIV NA TRG
23. člen
(dajanje tekočih goriv na trg)
(1) Distributer mora pred dajanjem tekočih goriv na trg
zagotoviti, da:
1. ima za tekoča goriva dokazila, da njihove fizikalnokemijske lastnosti ustrezajo zahtevam iz te uredbe, in
2. ima sklenjeno pogodbo z izvajalcem monitoringa.
(2) Za dokazilo o ustreznosti fizikalno kemijskih lastnosti
tekočih goriv šteje poročilo o monitoringu lastnosti tekočih
goriv na kraju distribucije, ki ni starejše od 12 mesecev in iz
katerega je razvidno, da tekoče gorivo v zvezi s fizikalno-kemijskimi lastnostmi izpolnjuje zahteve iz te uredbe.
VII. NADZOR
24. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za okolje.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek nadzor nad izvajanjem 6., 7., 8. in 12. člena te uredbe opravljajo pomorski
inšpektorji.
25. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 12.000 eurov do 120.000 eurov se za
prekršek kaznuje upravljavec naprave, ki je pravna oseba, ali
samostojni podjetnik posameznik, z globo od 120 eurov do
1.200 eurov pa se za prekršek kaznuje upravljavec naprave,
ki je fizična oseba, če uporablja kurilno olje v nasprotju s
5. členom te uredbe.
(2) Z globo od 120 eurov do 1.200 eurov se za prekršek
iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna
oseba upravljavca naprave, ki je pravna oseba, ali samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo od 12.000 eurov do 120.000 eurov se za
prekršek kaznuje ladjar, če ravna v nasprotju z:
– drugim odstavkom 6. člena,
– 7. členom,
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– 8. členom in
– 12. členom te uredbe.
(4) Z globo od 120 eurov do 1.200 eurov se za prekršek
iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje tudi poveljnik
plovila.
(5) Z globo od 12.000 eurov do 120.000 eurov se za
prekršek kaznuje pomorski agent ladjarja, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 12. člena te uredbe.
(6) Z globo od 12.000 eurov do 120.000 eurov se za
prekršek kaznuje distributer, ki je pravna oseba, ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju z določbami:
– 10. člena,
– prvega odstavka 13. člena,
– 18. člena,
– 23. člena in
– prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka
27. člena te uredbe.
(7) Z globo od 120 eurov do 1.200 eurov se za prekršek
iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna
oseba distributerja.
(8) Z globo od 12.000 eurov do 120.000 eurov se za
prekršek kaznuje izvajalec monitoringa, ki je pravna oseba,
ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju z
določbami:
– četrtega, šestega in sedmega odstavka 12. člena,
– prvega in tretjega odstavka 19. člena,
– od prvega do petega odstavka 20. člena in
– 21. člena te uredbe.
(9) Z globo od 120 eurov do 1.200 eurov se za prekršek
iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna
oseba distributerja.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
(prehodne določbe za tekoče gorivo za plovila)
(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je
največja vsebnost žvepla v plinskem olju za plovila za obdobje od začetka veljavnosti te uredbe do 31. decembra 2007
določena v razpredelnici E-1 priloge 1 te uredbe.
(2) 7. člen te uredbe se začne uporabljati:
– 11. avgusta 2006 za območje Baltika v skladu s točko a tretjega odstavka 14. pravila iz priloge VI k MARPOL
73/78;
– 12 mesecev po začetku veljavnosti razglasitve MPO
v skladu s postopki iz MARPOL 73/78 ali 11. avgusta 2007
za Severno morje, kar je prej;
– 12 mesecev po začetku veljavnosti razglasitve za vsa
druga območja s pristanišči, ki jih je MPO razglasil za območje nadzora nad emisijami SOx v skladu s točko a tretjega
odstavka 14. pravila iz priloge VI k MARPOL 73/78.
(3) 8. člen te uredbe se začne uporabljati 1. januarja
2010.
27. člen
(prehodne določbe za motorni bencin in dizelsko gorivo)
(1) Ne glede na vrednosti iz razpredelnice A-2 in B-2
priloge 1 te uredbe vsebnost žvepla v motornem bencinu in
dizelskem gorivu od 1. januarja 2009 dalje ne sme presegati
10 mg/kg.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mora
pred 1. januarjem 2009 distributer tekočih goriv za pogon
vozil dajanje na trg tekočih goriv z vsebnostjo žvepla pod
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10 mg/kg glede na porabo goriv uvajati enakomerno po
celotnem ozemlju Republike Slovenije.
(3) Distributer tekočih goriv za pogon vozil mora za leti
2007 in 2008 najpozneje do 30. septembra v preteklem letu
poslati ministrstvu in Ministrstvu za gospodarstvo program
uvajanja tekočih goriv z vsebnostjo žvepla pod 10 mg/kg na
trg, iz katerega je razviden način izpolnjevanja obveznosti
distributerja iz prejšnjega odstavka.
(4) Program uvajanja goriva na trg mora vsebovati najmanj podatke o količinah goriva z vsebnostjo žvepla pod
10 mg/kg, ki jo namerava dati na trg v prihodnjem letu, o krajih distribucije tega goriva in načinu obveščanja potrošnikov
o možnosti nabave takega goriva.
(5) Program uvajanja goriva na trg mora potrditi ministrstvo.
(6) Ministrstvo o ukrepih uvajanja tekočega goriva za
pogon vozil z vsebnostjo žvepla pod 10 mg/kg obvešča
Evropsko komisijo.
28. člen
(prehodne določbe za plinsko olje za pogon vozil)
Ne glede na določbe 9. člena te uredbe je največja
vsebnost žvepla v plinskem olju za pogon vozil za obdobje
od začetka veljavnosti te uredbe do 31. decembra 2007 določena v razpredelnici C-1 priloge 1 te uredbe.
29. člen
(izvajalci monitoringa)
(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki je pridobil pooblastilo za ugotavljanje skladnosti tekočih
goriv v skladu s Pravilnikom o fizikalno kemijskih lastnostih
tekočih goriv (Uradni list RS, št. 65/05 in 20/06 – ZVO-1A),
lahko izvaja monitoring lastnosti tekočih goriv v skladu z
določbami te uredbe do izteka roka veljavnosti pridobljenega
pooblastila.
(2) Monitoring lastnosti tekočih goriv se v letu 2006 izvaja v skladu s programom monitoringa, ki je bil za leto 2006
potrjen v skladu s Pravilnikom o fizikalno kemijskih lastnostih
tekočih goriv (Uradni list RS, št. 65/05 in 20/06 – ZVO-1A).
30. člen
(prehodne določbe za prekrške)
Do uvedbe eura kot valute Republike Slovenije se:
– v prvem odstavku 25. člena te uredbe namesto zneska »12.000 eurov« uporablja znesek »3.000.000 tolarjev«,
namesto zneska »120.000 eurov« znesek »30.000.000 tolarjev«, namesto zneska »120 eurov« znesek »30.000 tolarjev« in namesto zneska »1.200 eurov« znesek »300.000
tolarjev«,
– v drugem odstavku 25. člena te uredbe namesto zneska »120 eurov« uporablja znesek »30.000 tolarjev« in namesto zneska »1.200 eurov« znesek »300.000 tolarjev«,
– v tretjem odstavku 25. člena te uredbe namesto zneska »12.000 eurov« uporablja znesek »3.000.000 tolarjev«
in namesto zneska »120.000 eurov« znesek »30.000.000
tolarjev«,
– v četrtem odstavku 25. člena te uredbe namesto zneska »120 eurov« uporablja znesek »30.000 tolarjev« in namesto zneska »1.200 eurov« znesek »300.000 tolarjev«,
– v petem odstavku 25. člena te uredbe namesto zneska »12.000 eurov« uporablja znesek »3.000.000 tolarjev«
in namesto zneska »120.000 eurov« znesek »30.000.000
tolarjev«,
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– v šestem odstavku 25. člena te uredbe namesto zneska »12.000 eurov« uporablja znesek »3.000.000 tolarjev«
in namesto zneska »120.000 eurov« znesek »30.000.000
tolarjev«,
– v sedmem odstavku 25. člena te uredbe namesto
zneska »120 eurov« uporablja znesek »30.000 tolarjev« in
namesto zneska »1.200 eurov« znesek »300.000 tolarjev«,
– v osmem odstavku 25. člena te uredbe namesto zneska »12.000 eurov« uporablja znesek »3.000.000 tolarjev«
in namesto zneska »120.000 eurov« znesek »30.000.000
tolarjev« in
– v devetem odstavku 25. člena te uredbe namesto
zneska »120 eurov« uporablja znesek »30.000 tolarjev« in
namesto zneska »1.200 eurov« znesek »300.000 tolarjev«.
31. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik
o fizikalno kemijskih lastnostih tekočih goriv (Uradni list RS,
št. 65/05 in 20/06 – ZVO-1A).
32. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-34/2006/13
Ljubljana, dne 8. junija 2006
EVA 2006-2511-0029
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1
Fizikalno-kemijske lastnosti tekoþih goriv

Razpredelnica A-2:

Fizikalno-kemijske lastnosti bencina

Fizikalno-kemijska lastnost

Enota

Najveþja
vrednost1)

kPa

Najmanjša
vrednost1)
953)
853)
–

% v/v
% v/v

46,0
75,0

-

% v/v
% v/v
% v/v
% m/m

–
–
–
–

18,06)
35,0
1,0
2,7

% v/v
% v/v
% v/v
% v/v
% v/v

–
–
–
–
–

3
5
10
7
10

% v/v
% v/v

–
–

15
10

vsebnost žvepla

mg/kg

–

vsebnost svinca

g/l

–

50
105)
0,005

oktansko število – RON
oktansko število – MON
parni tlak po Reidu, samo v poletnem obdobju2)
destilacija:
koliþina uparjenega pri 100 oC
koliþina uparjenega pri 150 oC
vsebnost ogljikovodikov:
olefini
aromati
benzen
vsebnost kisika
oksigenati:
metanol
etanol
izopropil alkohol
tertbutil alkohol
izobutil alkohol
etri, ki vsebujejo veþ kot pet atomov ogljika v molekuli
drugi oksigenati4)

Razpredelnica B-2:

Fizikalno-kemijske lastnosti dizelskega goriva

Fizikalno-kemijska lastnost
cetansko število
gostota pri 15 0C
destilacija:
95-odstotna vrednost
vsebnost policikliþnih aromatskih
ogljikovodikov
vsebnost žvepla

Priloga

60,0

Enota

Najmanjša
vrednost1)

Najveþja
vrednost 1)

Kg/m3

51
–

–
845

C
% m/m

–
–

360
11

Mg/kg

–

50
105)

0
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Fizikalno-kemijske lastnosti plinskega olja in ekstra lahkega olja do

Fizikalno-kemijska lastnost

Enota

vsebnost žvepla

% m/m

Najmanjša
vrednost1)
–

Najveþja
vrednost 1)
0,20

Razpredelnica C-2: Fizikalno-kemijske lastnosti plinskega olja in ekstra lahkega olja od 1. 1.
2008 dalje
Fizikalno-kemijska lastnost

Enota

vsebnost žvepla

% m/m

Najmanjša
vrednost1)
–

Najveþja
vrednost 1)
0,10

Najmanjša
vrednost1)
–

Najveþja
vrednost 1)
1,00

Razpredelnica D: Fizikalno-kemijske lastnosti kurilnih olj
Fizikalno-kemijska lastnost

Enota

vsebnost žvepla

% m/m

Razpredelnica E-1: Fizikalno-kemijske lastnosti plinskega olja za plovila za obdobje do
31. decembra 2007
Fizikalno-kemijska lastnost

Enota

vsebnost žvepla

% m/m

Najmanjša
vrednost1)
–

Najveþja
vrednost 1)
0,20

Razpredelnica E-2: Fizikalno-kemijske lastnosti plinskega olja za plovila od 1. januarja 2008
Fizikalno-kemijska lastnost

Enota

vsebnost žvepla

% m/m

Najmanjša
vrednost1)
–

Najveþja
vrednost 1)
0,10

Opombe:
1)
Vrednosti iz te priloge so »prave vrednosti«. Pri ugotavljanju fizikalno-kemijskih lastnosti v skladu s pogoji
standarda SIST EN ISO 4259 Naftni proizvodi – Doloþanje in uporaba podatkov o natanþnosti v zvezi s
preskusnimi metodami se za najmanjšo dovoljeno vrednost odstopanja pod oziroma nad »pravo vrednostjo«
uporabi najmanjša razlika 2R nad niþelno vrednostjo, pri þemer je R = obnovljivost oziroma primerljivost
uporabljene preskusne metode. Izsledki posameznih meritev se morajo razlagati na podlagi meril iz SIST EN ISO
4259.
2)
Poletno obdobje se zaþne 1. maja in konþa 30. septembra.
3)
Dovoljena je uporaba neosvinþenega motornega navadnega bencina z oktanskim številom najmanj 91 po
raziskovalni metodi (RON) oziroma 81 po motorni metodi (MON) in uporaba neosvinþenega motornega bencina
super plus z oktanskim številom najmanj 98 po raziskovalni metodi (RON) oziroma 87 po motorni metodi (MON).
4)
To so drugi monoalkoholi in etri, katerih toþka destilacije ni veþja od toþke iz industrijskih standardov za motorna
goriva.
5)
Od 1. 1. 2009 dalje je dovoljena vsebnost žvepla v motornem bencinu in dizelskem gorivu najveþ 10 mg/kg.
6)
Neosvinþeni motorni navadni bencin lahko vsebuje najveþ 21 % (v/v) olefinov.
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PRILOGA 2
1. del: merila za obseg in naþin izvajanja programa monitoringa lastnosti
tekoþih goriv
Merila za obseg monitoringa lastnosti tekoþih goriv:
– naþrt vzorþenja tekoþih goriv mora zagotoviti statistiþno zanesljivost ugotavljanja
fizikalno-kemijskih lastnosti goriv;
– pri naþrtovanju vzorþenja je treba upoštevati, da je pogostost vzorþenja v sorazmerju s
celotno koliþino tekoþih goriv, ki je dana na ozemlju Republike Slovenije na trg, ter s
koliþinami, ki jih posamezni distributerji tekoþih goriv dobavijo konþnim porabnikom;
– z naþrtom vzorþenja morajo biti za posameznega distributerja tekoþih goriv doloþeni
število odvzetih vzorcev, pogostost odvzemanja ter kraji odvzema vzorcev,
– iz obsega programa monitoringa lastnosti tekoþih goriv morajo biti razvidni pogoji za
izdajo listine o skladnosti in postopki ob neskladju.
Merila za naþin izvajanja programa monitoringa lastnosti tekoþih goriv:
– obseg meritev fizikalno-kemijskih lastnosti tekoþih goriv iz priloge 1 te uredbe;
– v naþrtu vzorþenja tekoþih goriv mora biti doloþen naþin pridobivanja reprezentativnega
vzorca za vsak kraj vzorþenja posebej glede na vrsto skladišþnih naprav ali cistern ali
plovil za prevoz goriva do konþnega uporabnika;
– v naþrtu vzorþenja mora biti doloþen naþin vzorþenja posebej za bencinske servise,
cestne cisterne, cisterne na plovilih, pretakališþa ter skladišþa;
– z naþrtom vzorþenja se mora zagotoviti, da so rezultati meritev med seboj primerljivi
glede na razlike v zunanji temperaturi, ki nastajajo zaradi sezonskega nihanja
temperatur, geografskih razlik med posameznimi kraji vzorþenja ali zaradi dnevnega
spreminjanja zunanje temperature;
– v naþrtu izvajanja analiz tekoþih goriv mora biti doloþeno statistiþno vrednotenje meritev
skladno z metodo iz standarda SIST EN ISO 4259;
– v programu monitoringa lastnosti tekoþih goriv se doloþita oblika poroþila za posamezno
meritev ter poroþilo o statistiþno obdelanih podatkih meritev, izvedenih v posameznih
obdobjih.

2. del: Obseg monitoringa lastnosti tekoþih goriv
1. Monitoring lastnosti tekoþih goriv na bencinskih servisih

Vrsta
goriva

Oznaka sezone
Trajanje sezone
NMB95 (2)
NMB98 (2)
dizelsko gorivo
goriva z žveplom pod 10
mg/kg
1)

Število vzorcev v posamezni sezoni
zimska 1
poletna
zimska 2
1. 1.–30. 4.
1. 5.–30. 9.
1. 10.–31. 12.
25
50
25
5
10
5
20
40
20
1)

1)

1)

Skupaj za
celo leto
100
20
80
1)

Koliþina odvzetih vzorcev goriv z vsebnostjo žvepla pod 10 mg/kg se izraþuna na podlagi proporcionalnega deleža v skupnem
obsegu prodaje posamezne vrste goriva.

2)

NMB pomeni neosvinþeni motorni bencin.
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Glede na poletno obdobje, ki ga doloþa ta uredba, se za izvajanje programa monitoringa
lastnosti tekoþih goriv koledarsko leto deli na letno in zimsko sezono. Letna sezona traja od
vkljuþno 1. maja do vkljuþno 30. septembra, zimska sezona pa od vkljuþno 1. oktobra do
vkljuþno 30. aprila.
Število vzorcev se v posamezni sezoni za izvajanje monitoringa lastnosti tekoþih goriv v
tekoþem letu razdeli med posamezne distributerje glede na njihov tržni delež prodaje
posameznega goriva v preteklem letu, vendar najmanj en vzorec v sezoni na posameznega
distributerja.

2. Monitoring lastnosti tekoþih goriv zunaj bencinskih servisov
dizelsko gorivo
plinsko olje kot ekstra lahko olje
kurilna olja

Kraj izvedbe vzorþenja
v skladišþih in pri neposrednih
dobavah
v skladišþih in pri neposrednih
dobavah
v skladišþih
pri neposrednih dobavah

tekoþa goriva za plovila

pri
neposrednih
plovilom

dobavah

Skupno število vzorcev na leto
20 vzorcev(1)
100 vzorcev(2), (3), (4)
1 vzorec na koliþino goriva, ki je enaka
zmogljivosti rezervoarja
1 vzorec na 1000 ton, vendar najveþ
5 vzorcev na leto
1 vzorec na 1000 ton, vendar najveþ
5 vzorcev na leto

Opombe:
(1)
Merilo za doloþitev najmanjšega potrebnega števila vzorcev dizelskega goriva za posameznega distributerja se doloþi tako
(2)
kot za plinsko olje v opombi , vendar najveþ 5 vzorcev letno za posameznega distributerja.
(2)

Najmanjše število vzorcev goriva se za posameznega distributerja doloþi na podlagi koliþine prodaje posameznega goriva
zunaj bencinskih servisov po teh merilih:

Obseg prodaje v m3
med 400
med 2000
med 4000

manj kot 400
in 1999
in 3999
in 9999

Štev. vzorcev
1
2
3
4

Obseg prodaje v m3
med 10.000
med 20.000

in 19.999
in 40.000
veþ kot 40.000

Štev. vzorcev
5
6
(3)
po enaþbi

(3)

Ne glede na prejšnje razpredelnice se najmanjše število vzorcev na posameznega distributerja, ki dobavlja letno veþ kot
3
40.000 m goriva, izraþuna po tej enaþbi:
število vzorcev = (100 – VMD) * TD

VMD
TD
(4)

– število vzorcev, ki jih zagotavljajo distributerji z obsegom prodaje do 40.000 m
3
– tržni delež med distributerji z obsegom prodaje nad 40.000 m .

3
,

(3)

Ne glede na aktualni tržni delež in doloþila iz opombe je najmanjše število vzorcev na posameznega distributerja, ki dobavlja
3
letno veþ kot 40.000 m goriva, najmanj 6 vzorcev na leto.

Neposredna dobava je dobava tekoþega goriva iz uvoza neposredno konþnemu porabniku
brez vmesnega skladišþenja ali kadar se gorivo pretoþi iz enega prevoznega sredstva v
drugo prevozno sredstvo mimo skladišþnega rezervoarja.
Kadar se gorivo dobavlja na bencinske servise, se to ne šteje za neposredno dobavo.
O neposredno dobavljenih koliþinah goriv vodijo evidenco distributerji in sproti obvešþajo
izvajalca monitoringa lastnosti tekoþih goriv o svojih obveznostih glede zagotavljanja
monitoringa lastnosti tekoþih goriv.
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3. del: postopek vzorþenja
1.

Postopek vzorþenja na bencinskih servisih

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Vzorec se jemlje s toþilnim avtomatom.
Neposredno pred zaþetkom vzorþenja se s pipo toþilnega avtomata pretoþijo
najmanj štiri litri goriva. To gorivo se ne sme uporabiti kot vzorec.
Neposredno po opravljenem pretoku iz prejšnje toþke se vzame vzorec z
neposrednim polnjenjem goriva v vzorþne posode, katerih prostornina ni
manjša od štirih litrov.
Pri vzorþenju je treba zagotoviti po tri vzporedne vzorce tako, da so
omogoþeni preskusi lastnosti v razliþnih laboratorijih brez poznejšega
prelivanja in razdeljevanja vzorcev.
Za morebitno poznejše dodatno preskušanje lastnosti se vzameta še dva
dodatna vzporedna vzorca. Vzporedni vzorci morajo biti zapeþateni in
ustrezno oznaþeni, da se zagotovi sledljivost od vzorþenja do izsledkov
preskusov lastnosti. Vzporedne vzorce hrani izvajalec monitoringa najmanj do
konca postopka, to je izdaje listine o skladnosti oziroma ob neskladnih
izsledkih konþanega postopka dodatnega preskušanja in izreka ukrepa zoper
kršilca.
Vzorþne posode, postopki njihovega obvladovanja, ravnanje z vzorci in
skladišþenje morajo biti v celoti skladni s standardom SIST EN ISO 3170.

2.

Postopek vzorþenja zunaj bencinskih servisov
1)
V skladišþih se jemlje vzorec iz nadzemnih ali podzemnih rezervoarjev.
2)
Pri neposrednih dobavah se jemlje vzorec iz avtocisterne ali druge prevozne
naprave.
3)
Vzorþenje mora biti skladno s standardom SIST EN ISO 3170.
4)
Glede števila enakih vzporednih vzorcev ter plombiranja in oznaþevanja
veljajo enake zahteve kakor za vzorþenje na bencinskih servisih.
5)
Vzorþne posode, postopki njihovega obvladovanja, ravnanje z vzorci in
skladišþenje morajo biti v celoti skladni s standardom SIST EN ISO 3170.

3.

Zapisnik o izvedbi vzorþenja
Vsi podatki in vse podrobnosti o izvedenem vzorþenju se morajo zapisati in zapisnik
potrdita imetnik goriva in izvajalec vzorþenja.
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4. del: Obrazec poroþila o meritvi lastnosti tekoþih goriv
Izvajalec monitoringa lastnosti tekoþih goriv
..................................................................................................................
izdaja na podlagi uredbe o fizikalno-kemijskih lastnostih tekoþih goriv
poroþilo št. ........... o meritvi lastnosti tekoþih goriv
1. Vrsta tekoþega goriva.............................................................................................….
2. Ime in naslov distributerja tekoþega goriva ............................................................…
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3. Oznaka rezervoarja in koliþina preverjenega tekoþega goriva
...........................................………………………………………………………………...
4. Datum vzorþenja in oznaka zapisnika o vzorþenju
..................................................................................................................……………
5. Datum in številka laboratorijskega poroþila o preskusih
......................................................................................………………………………..
................................................................................................................................….
6. Tekoþe gorivo v zvezi s fizikalno-kemijskimi lastnostmi tekoþih goriv izpolnjuje/ne
izpolnjuje zahtev predpisa, ki ureja fizikalno-kemijske lastnosti tekoþih goriv.
7. Priloge k poroþilu o meritvi lastnosti tekoþih goriv
.........................................…………………………………………………...........………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…..
8. Datum izdaje poroþila o meritvi lastnosti tekoþih goriv ......................................
9. Dodatne informacije
..........................................................................................................…………………..
......................................................................................................................................
Kraj ..................................

............................
(datum)

.................................
(podpis)
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PRILOGA 3
Metode za ugotavljanje lastnosti tekoþih goriv
1.

Vzorþenje tekoþih goriv:
–
na skladišþih SIST EN ISO 3170,
–
na bencinskih servisih SIST EN 14275 ali drug enakovreden postopek, ki je
doloþen v programu monitoringa lastnosti tekoþih goriv iz 13. þlena te uredbe;

2.

ugotavljanje fizikalno-kemijskih lastnosti:
–
motorni bencini SIST EN 228,
–
dizelsko gorivo: SIST EN 590,
–
kurilno olje EL: SIST 1011,
–
vsebnost žvepla v plinskem olju, tekoþih kurilnih oljih in plinskem olju za
plovila: SIST EN ISO 14596 za arbitražo, SIST EN ISO 8754, SIST EN ISO
20847, SIST EN ISO 20884, SIST EN ISO 20846;

3.

ocena skladnosti fizikalno-kemijskih lastnosti:
–
SIST EN ISO 4259, toþka 9.3.

Uradni list Republike Slovenije
2716.

Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih
prostorov

Na podlagi prvega odstavka 8. člena Stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES in 47/06
– ZEN) ter prvega odstavka 80. člena in tretjega odstavka
91. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS,
št. 47/06) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o označevanju stanovanj in poslovnih
prostorov
1. člen
(1) Ta uredba določa označevanje stanovanj in poslovnih prostorov, smiselno pa se uporablja tudi za bivalne enote
v skladu s stanovanjskim zakonom.
(2) Ta uredba določa tudi določanje številk stanovanj in
poslovnih prostorov in njihovih sprememb.
(3) Ta uredba se ne uporablja za stavbe z enim delom.
(4) Gradbeno ločeni prostori, ki pripadajo stanovanju
ali poslovnemu prostoru, so individualni prostori v skladu s
stanovanjskim zakonom.
2. člen
(1) Stanovanja in poslovni prostori se označijo z
oznako.
(2) Na oznaki za stanovanje se vpiše številko stavbe iz
katastra stavb in številko stanovanja. Na oznaki za poslovne
prostore se vpiše številko stavbe iz katastra stavb in številko
poslovnega prostora.
(3) Na oznaki za druge, gradbeno ločene prostore, ki
pripadajo stanovanju ali poslovnemu prostoru, se poleg številk iz prejšnjega odstavka pripiše dodatek.
(4) Podatke o stavbi iz katastra stavb lahko za potrebe
označitve stanovanj in poslovnih prostorov po tej uredbi
pridobi upravnik stavbe, če stavba nima upravnika, pa lastnik oziroma najemnik stanovanja ali poslovnega prostora (v
nadaljnjem besedilu: vlagatelj) na pisno zahtevo, ki jo izroči
neposredno pri Geodetski upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava), ali jo pošlje po pošti
ali po elektronski poti, oziroma na ustno zahtevo, vloženo po
telefonu. Geodetska uprava posreduje zahtevane podatke
brezplačno na način, kot jih želi pridobiti vlagatelj.
(5) Če številka stavbe iz katastra stavb še ni določena,
je treba v katastru stavb pred označitvijo stanovanj in poslovnih prostorov rezervirati številko stavbe v skladu s predpisi,
ki urejajo vpise v kataster stavb. Rezervirano številko stavbe
se uporabi za označitev stanovanj in poslovnih prostorov ter
vpis stavbe in delov stavb v kataster stavb.
(6) Stanovanja in poslovni prostori se oštevilčijo z zaporedno številko v okviru stavbe in fizično označijo pred vpisom
stavbe ali dela stavbe v kataster stavb. Številka stanovanja in
številka poslovnega prostora se po izvedeni označitvi vpišeta
v kataster stavb.
(7) Če je stavba že vpisana v kataster stavb in so stanovanjem in poslovnim prostorom v katastru stavb že določene
številke stanovanj in poslovnih prostorov, vendar stanovanja
in poslovni prostori še niso fizično označeni, se uporabijo
številke stanovanj in poslovnih prostorov, vpisane v katastru
stavb, in se označitev izvede v skladu s to uredbo.
3. člen
(1) Številka stanovanja in poslovnega prostora se vpiše
na oznaki za stanovanje in poslovni prostor tako, da se vpiše
številka stavbe brez številke katastrske občine in številka stanovanja in poslovnega prostora. Za druge, gradbeno ločene
prostore, ki pripadajo stanovanju ali poslovnemu prostoru, se
na oznako poleg številke stanovanja in poslovnega prostora
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pripiše dodatek v obliki črke (npr. klet, ki pripada stanovanju številka 12 v stavbi številka 112, se označi z oznako
112-12A). Številka stanovanja, poslovnega prostora ali gradbeno ločenega prostora, ki pripada stanovanju ali poslovnemu prostoru, se vpiše brez vodilnih ničel.
(2) Na oznaki je pred številko stavbe napis »Stavba«,
pred številko stanovanja pa je glede na vrsto stanovanjske
enote napis »Stanovanje« ali »Bivalna enota«, če je označen
poslovni prostor, pa napis »Poslovni prostor«.
(3) Oblika in velikost oznake s primerom oznake za
stanovanje in poslovni prostor je določena v prilogi 1, ki je
sestavni del te uredbe. Oblika in velikost oznake s primerom
oznake za drug, gradbeno ločen prostor, ki pripada stanovanju ali poslovnemu prostoru, je določena v prilogi 2, ki je
sestavni del te uredbe.
4. člen
(1) Oznaka stanovanja in poslovnega prostora mora
biti trajno nameščena na vidnem mestu nad ali ob glavnih
vhodnih vratih.
(2) Oznaka drugih, gradbeno ločenih prostorov, ki pripadajo stanovanju ali poslovnemu prostoru, se namesti, če
imajo ti prostori svoj vhod.
(3) Če je stanovanje, poslovni prostor ali drug, gradbeno
ločeni prostor v objektu, ki je predmet varovanja po zakonu,
ki ureja varstvo kulturne dediščine, in bi oznaka v trajni obliki
na vidnem mestu nad ali ob glavnih vhodnih vratih povzročila
spremembo lastnosti, vsebine, oblike ter s tem vrednosti
kulturne dediščine, se oznaka ne namesti.
5. člen
(1) Spremembe številk stanovanj in poslovnih prostorov
se lahko izvedejo, če so številke stanovanj in poslovnih prostorov vpisane v kataster stavb.
(2) Stanovanja in poslovni prostori, ki nastanejo z združitvijo stanovanj ali poslovnih prostorov, se oštevilčijo s številko stanovanja in poslovnega prostora z največjo neto tlorisno
površino. Za stanovanja in poslovne prostore, ki nastanejo z
delitvijo stanovanj ali poslovnih prostorov, se za stanovanje
ali poslovni prostor, ki ima največjo neto tlorisno površino,
uporabi obstoječa številka stanovanja in poslovnega prostora, ostala novo nastala stanovanja ali poslovni prostori pa
se oštevilčijo z naslednjimi prostimi številkami stanovanj in
poslovnih prostorov v okviru stavbe.
(3) Obrazec zahteve za spremembo številk stanovanj
in poslovnih prostorov, ki vsebuje primerjalni seznam, ki za
vsako stanovanje ali poslovni prostor izkazuje podatke o številki dela stavbe ter podatke o stari in novi številki stanovanja
in poslovnega prostora, vloži vlagatelj na način iz četrtega
odstavka 2. člena te uredbe pri geodetski upravi. Obrazec
zahteve iz tega odstavka objavi geodetska uprava na svojih
spletnih straneh.
6. člen
Upravnik, lastnik ali najemnik stanovanja ali poslovnega
prostora lahko pri geodetski upravi pridobi nalepke za označitev celotne stavbe brezplačno.
7. člen
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati stare
označitve, ki niso v skladu s to uredbo.
(2) Če v stavbi ob uveljavitvi te uredbe že obstaja oštevilčba stanovanj in poslovnih prostorov, ki ustreza določbam
te uredbe, se ta oštevilčba ohrani in izvede fizična označitev
do začetka razgrnitve podatkov o stavbah in delih stavb.
8. člen
Za že zgrajene stavbe se označevanje stanovanj in
poslovnih prostorov izvede do začetka razgrnitve podatkov
o stavbah in delih stavb.
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9. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba
o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot (Uradni list
RS, št. 134/03).
10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-32/2006/12
Ljubljana, dne 8. junija 2006
EVA 2006-2511-0009
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

PRILOGA 1

Oblika in velikost oznake za stanovanje

Stavba
Stanovanje

XXX
YY

XXX

petmestna številka stavbe v okviru katastrske obþine

YY

trimestna številka stanovanja v okviru stavbe

NAPISI:


na oznaki za stanovanjsko enoto stanovanje: "Stanovanje"



na oznaki za stanovanjsko enoto v stanovanjski stavbi za posebne namene: "Bivalna
enota"



na oznaki za oznaþevanje poslovnih prostorov v stavbi s poslovnimi prostori:
"Poslovni prostor"

Primer oznake stanovanja številka 12 v stavbi številka 112

Stavba
Stanovanje
Priloga

112
12
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PRILOGA2 2
PRILOGA

Oblika in velikost oznake za gradbeno loþen prostor, ki pripada stanovanju

Stavba
Stanovanje

XXX
YYA

XXX

: petmestna številka stavbe v okviru katastrske obþine

YY

: trimestna številka stanovanja v okviru stavbe

A

: dodatek A, B, C in podobno

NAPISI:


na oznaki za prostor, ki pripada stanovanjski enoti stanovanje: "Stanovanje"



na oznaki za prostor, ki pripada stanovanjski enoti v stanovanjski stavbi za posebne
namene: "Bivalna enota"



na oznaki za oznaþevanje prostorov, ki pripadajo poslovnim prostorom: "Poslovni
prostor"

Primer oznake kleti, ki pripada stanovanju številka 12 v stavbi številka 112

Stavba
Stanovanje

112
12A
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Sklep o spominski plaketi Civilne zaščite

Na podlagi 91. člena Zakona o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno
prečiščeno besedilo) in 21. člena Zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spominski plaketi Civilne zaščite
I.
S tem sklepom Vlada Republike Slovenije določa obliko
in vsebino spominske plakete Civilne zaščite, ki se podeli
v letu 2006 pripadnikom Civilne zaščite, gasilcem, članom
Rdečega križa Slovenije, pripadnikom službe nujne medicinske pomoči in drugim reševalcem za sodelovanje v pripravah
in izvajanju zaščite, reševanja in pomoči v letu 1991 ob osamosvojitvi Republike Slovenije.
II.
Spominska plaketa Civilne zaščite iz prejšnje točke je
po obliki enaka plaketi Civilne zaščite, ustanovljeni z Uredbo
o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/95 in 76/01), ki
ima označeni letnici 1991 in 2006, zaporedno številko in
nadomestno oznako modre barve s številko 15.
III.
Spominska plaketa Civilne zaščite se podeli na način,
kot se podeljujejo priznanja in nagrade Civilne zaščite.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 09400-2/2006/6
Ljubljana, dne 8. junija 2006
EVA 2006-1911-0017
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
2718.

Pravilnik o pridobitvi potrdila o izpolnjevanju
pogojev dobre poskusne prakse

Na podlagi petega odstavka 23. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno
prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o pridobitvi potrdila o izpolnjevanju pogojev
dobre poskusne prakse
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja pogoje za opravljanje poskusov in
analiz učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem
besedilu: FFS) v skladu z dobro poskusno prakso, ki jih
morajo izpolnjevati organizacije, ki želijo pridobiti potrdilo
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za opravljanje testov učinkovitosti, ki jih pri njih naročajo
proizvajalci FFS z namenom izdelave dokumentacije o učinkovitosti FFS za potrebe registracije FFS, ter postopek in
vsebino vloge za pridobitev potrdila o izpolnjevanju pogojev
dobre poskusne prakse (v nadaljnjem besedilu: vloga).
2. člen
(dobra poskusna praksa)
Dobra poskusna praksa so pravila za testiranje FFS
za namen ocene njihove biološke učinkovitosti, z namenom
zagotoviti mednarodno primerljivost in zanesljivost rezultatov
teh poskusov in pogoji, pod katerimi se poskuse načrtuje,
organizira, izvaja, nadzoruje, beleži, izdeluje poročila o opravljenih poskusih in arhivira.
3. člen
(potrdilo o izpolnjevanju pogojev dobre poskusne prakse)
(1) Za uradno priznavanje testov učinkovitosti za registracijo FFS mora organizacija, ki te teste opravlja, pridobiti
potrdilo o izpolnjevanju s tem pravilnikom predpisanih pogojev.
(2) Vlogo vlagatelj vloži na Fitosanitarno upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS). K vlogi
priloži podatke in dokazila o izpolnjevanju pogojev glede
prostorov, površin, kadrov, opreme, standardnih operativnih
postopkov (v nadaljnjem besedilu: SOP), uporabe mednarodnih standardov pri načrtovanju in izvajanju poskusov ter
načinu izdelovanja poročil o izvedenih poskusih v skladu s
tem pravilnikom.
(3) O izdaji potrdila odloči na podlagi predloženih dokumentov, terenskega ogleda in razgovora z odgovorno osebo
za poskuse tričlanska komisija, sestavljena iz dveh članov
FURS (enega iz oddelka za fitofarmacevtska sredstva in enega iz oddelka za zdravstveno varstvo rastlin) in enega člana
Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in
hrano, ki jo imenuje predstojnik FURS za vsako posamezno
vloženo vlogo.
(4) Potrdilo se izda za dobo 5 let. Po izteku te dobe se
potrdilo lahko enkrat ali večkrat podaljša za 5 let, za vsako
podaljšanje je potrebno predložiti vso predpisano dokumentacijo, v skladu z določbami tega pravilnika.
4. člen
(vloga)
Vloga se vloži na obrazcu, ki je na razpolago na spletni
strani FURS: www.furs.si, oziroma ga v tiskani ali elektronski
obliki FURS pošlje na zahtevo vlagatelja. Vlogi morajo biti
priložene priloge v skladu s tem pravilnikom. Vsaka priloga
posebej mora biti podpisana in datirana s strani vlagatelja.
5. člen
(splošni pogoji)
Organizacija mora za pridobitev potrdila izpolnjevati
naslednje splošne zahteve oziroma vlogi priložiti naslednja
dokazila:
1. Dejavnost: Vlagatelj mora biti registriran za izvajanje
kmetijske dejavnosti oziroma raziskovalne dejavnosti na področju kmetijstva, kar FURS preveri v Sodnem registru.
2. Reference: Vlagatelj ima reference s področja zdravstvenega varstva rastlin in s področja FFS (npr. reference
s področja testiranja FFS v poljskih poskusih, opazovalno
napovedovalne službe in aplikacije FFS). Kot dokazilo se k
vlogi priložijo poročila o opravljanju dejavnostih s teh področij
v preteklih petih letih. Če vlagatelj vlaga vlogo za podaljšanje
certifikata, tega dokazila ni treba prilagati.
3. Nezdružljivost interesov: Izvajanje poskusov za naročnika, ki bo dokumentacijo iz teh poskusov vlagal v postopku registracije FFS, mora biti v smislu nezdružljivosti
interesov ločeno od uradnega ocenjevanja te dokumentacije
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v postopku registracije pri pristojnem organu, kar mora biti
jasno razvidno iz vlogi priloženih dokazil o referencah in
organizacijski shemi.
4. Kmetijske površine v lasti oziroma najemu: Kot dokazilo se vlogi priloži spisek parcel, kjer se bodo opravljali
poskusi z navedbo naslova/krajevnega imena, katastrske
občine, št. parcele, površine in lastništva oziroma najema.
Za parcele v najemu je treba priložiti overovljeno fotokopijo
najemne pogodbe. Dokumentacijo glede parcel v najemu se
lahko naknadno dopolni z novimi dokazili o najemu.
5. Prostori: Vlagatelj mora imeti primerne prostore glede
na dejavnost, ki jo opravlja. Vlogi se priloži seznam in opis
prostorov: pisarne, skladišča (za FFS, pridelke, mehanizacijo …), arhiv, laboratoriji, rastlinjaki in podobno.
6. Primerna tehnična opremljenost: Kot prilogo je vlogi
treba priložiti spisek mehanizacije in opreme: stroji za obdelavo zemlje, setev, nanos FFS, spravilo pridelka; oprema za
merjenje, tehtanje in analize; vremenske postaje, sušilniki in
podobno. Navede se le oprema, ki zahteva redno vzdrževanje, testiranje oziroma umerjanje (kalibriranje).
7. Kadri: Vlagatelj mora imeti zaposlene kadre z izobrazbo, ki jo zahteva sistemizacija iz področja dela, ki ga
opravljajo (npr. s področja kmetijstva, strojništva, biologije,
kemije). Izmed zaposlenih kadrov mora določiti odgovorno
osebo za opravljanje poskusov (v nadaljnjem besedilu: odgovorna oseba), ki mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo
s področja kmetijstva in 5 let delovnih izkušenj s področja
varstva rastlin, ter osebo z najmanj visokošolsko izobrazbo
za notranjo kontrolo kakovosti vseh opravil v zvezi z opravljanjem testov učinkovitosti, ki ni istočasno odgovorna oseba
za opravljanje poskusov. Vlogi se priloži seznam zaposlenih
kadrov in najete delovne sile s podatki o njihovi izobrazbi in
delovnimi izkušnjami, ter shemo odgovornosti posameznih
oseb za posamezna opravila (hierarhija).
6. člen
(SOP)
(1) Potek vseh opravil, povezanih z opravljanjem poskusov, mora biti zapisan v obliki SOP v skladu z mednarodnimi
standardi (npr. ISO standardi). Vsa opravila se morajo izvajati
v skladu z zapisanimi postopki.
(2) Vlogi morajo biti priložene kopije najmanj naslednjih
postopkov:
– standardni operativni postopek za pisanje in vzdrževanje oziroma dopolnjevanje SOP, ki jih uporablja vlagatelj,
– standardni operativni postopek za ravnanje s FFS,
– standardni operativni postopek za načrtovanje in izvedbo poskusov ter beleženje in arhiviranje vseh podatkov
iz poskusov,
– seznam vseh SOP, ki jih uporablja vlagatelj v zvezi z
opravljanjem poskusov.
7. člen
(smernice za izvedbo poskusov)
(1) Organizacija za izvajanje testov učinkovitosti mora
za načrtovanje in izvedbo poskusov dosledno uporabljati najnovejše objavljene smernice Evropske organizacije za varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: EPPO smernice), ki so na
razpolago na FURS in navedene v Prilogi 1, ki je sestavni del
tega pravilnika. Pri praktičnem delu je treba spremljati razvoj
teh smernic in upoštevati najnovejše objavljene smernice.
(2) Če za posamezen poskus ni na razpolago EPPO
smernice, se uporabijo druge mednarodno priznane metode,
ali metode, ki so primerljive EPPO smernicam.
(3) Vlogi se priloži:
– primer enega od zadnjih poskusov, z načrtom (protokolom), izvedbo, pripadajočimi dobljenimi neobdelanimi
podatki,
– poročilo o poskusu iz prejšnje alinee, izdelanem v
skladu z določbami 8. člena tega pravilnika,
– seznam vseh opravljenih poskusov, ki so bili uporabljeni v registracijskem postopku za FFS v zadnjih dveh
letih.
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(4) Če vlagatelj vlaga vlogo za podaljšanje potrdila,
primera poskusa ni treba priložiti, priloži se le seznam vseh
opravljenih poskusov, ki so bili uporabljeni v registracijskem
postopku v zadnjih dveh letih.
8. člen
(poročilo o opravljenih poskusih)
(1) Poročilo o opravljenih poskusih mora biti sestavljeno
v skladu z najnovejšimi objavljenimi EPPO smernicami tako,
da lahko proizvajalec FFS kot naročnik poskusa v dokumentaciji, ki jo predloži FURS za registracijo FFS, v celoti zadosti
zahtevanim podatkom iz predpisa, ki ureja zahtevano dokumentacijo za registracijo in oceno fitofarmacevtskih sredstev.
Pred načrtovanjem in izvedbo poskusov mora odgovorna
oseba za opravljanje poskusov natančno poznati zahteve
tega predpisa.
(2) Sestavni del poročila so tudi priloge z zemljevidom
Slovenije v formatu A4, na katerem so označene lokacije, kjer
so se opravili poskusi, ter seznam teh parcel z opisom (katastrska občina, številka in površina parcele, krajevno ime).
9. člen
(odgovorna oseba)
(1) Odgovorna oseba skrbi za vpeljavo, izvajanje in
dopolnjevanje SOP.
(2) Odgovorna oseba mora dobro poznati EPPO smernice in redno spremljati najnovejše objavljene smernice ter
dopolnjevanje obstoječih EPPO smernic. Skrbi za dosledno
načrtovanje in izvajanje poskusov v skladu s temi smernicami.
(3) Odgovorna oseba skrbi za izdelavo poročila o opravljenih poskusih v skladu s pogoji, predpisanimi v tem pravilniku.
10. člen
(prenehanje veljavnosti in uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o pogojih, pod katerimi smejo podjetja oziroma
druge pravne osebe opravljati biološke prve preiskave in
preiskave fizikalnih, kemičnih in bioloških lastnosti sredstev
za varstvo rastlin (Uradni list SFRJ, št. 36/91).
Z dnem izdaje tega pravilnika prenehata veljati Odločba o pooblastitvi organizacij za opravljanje bioloških prvih
preiskav vzorcev sredstev za varstvo rastlin, proizvedenih
iz novih aktivnih snovi (Uradni list RS, št. 7/93 in 39/93), in
Odločba o pooblastitvi organizacij za opravljanje kemičnih,
fizikalnih in bioloških preiskav sredstev za varstvo rastlin
(Uradni list RS, št. 7/93 in 39/93).
11. člen
(prehodna določba)
Organizacije za izvajanje testov učinkovitosti tiste teste,
ki so jih pričele izvajati pred uveljavitvijo tega pravilnika, zaključijo v skladu z določbami predpisov iz prejšnjega člena.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-79/2006
Ljubljana, dne 15. maja 2006
EVA 2005-2311-0076
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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Priloga 1

1. EPPO smernice za načrtovanje in izvajanje testov
učinkovitosti FFS
Za načrtovanje ter izvajanje testov učinkovitosti mora
organizacija za izvedbo poskusov dosledno upoštevati:
– EPPO smernice o oceni učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev za posamezno kombinacijo škodljivi organizmi
kultura;
– EPPO smernico »Ocena fitotoksičnosti (Phytotoxicity
assessment) PP 1/135(2)«;
– EPPO smernico »Načrtovanje in vrednotenje testov
učinkovitosti (Design and analysis of efficacy evaluation trials) PP 1/152(2)«;
– EPPO smernico »Vpliv/učinek na naslednje kulture
(Effects on succeeding crops) PP 1/207(1)«;
– EPPO smernico »Načela sprejemljivega/učinkovitega
delovanja fitofarmacevtskih sredstev (Principles of acceptable efficacy) PP 1/214(1)«;
– EPPO smernico »Najnižji učinkovit odmerek (Minimum effective dose) PP 1/225(1)«;
– EPPO smernico »Število poskusov učinkovitosti
(Number of efficacy trials) PP 1/226(1)«;
– EPPO smernico »Testiranje priokusa (Taint tests) PP
1/242(1)«;
– EPPO smernico »Vpliv fitofarmacevtskih sredstev na
postopke predelave (Effects of plant protection products on
transformation proceses) PP 1/243(1)«;
– EPPO smernico »Načela ocenjevanja učinkovitosti za
»manj razširjene uporabe« (Principles of efficacy evaluation
for minor uses) PP 1/224(1)«.
ter druge splošne in specifične smernice EPPO, ki zadevajo
testiranje učinkovitosti FFS.
2. EPPO smernice za izdelovanje poročila o opravljenih
poskusih s FFS
Za izdelavo poročila o opravljenih poskusih mora organizacija za izvedbo poskusov dosledno upoštevati:
– EPPO smernico »Vodenje in izdelava poročil o poskusih učinkovitosti, vključno z dobro poskusno prakso; (Conduct and reporting of efficay evaluation trials including good
experimental practice) PP 1/181(3)«.

2719.

Pravilnik o programu monitoringa vplivov
izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene
organizme, in njegove uporabe

Na podlagi petega odstavka 49. člena Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS,
št. 23/05 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za okolje
in prostor v soglasju z ministrom za zdravje in ministrico za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o programu monitoringa vplivov izdelka,
ki vsebuje gensko spremenjene organizme,
in njegove uporabe
1. člen
Ta pravilnik v skladu s Prilogo VII Direktive 2001/18/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS (UL L št. 106 z
dne 17. 4. 2001, str. 1, z vsemi spremembami) določa:
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– vsebino in obseg programa monitoringa vplivov izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene organizme (v nadaljnjem
besedilu: GSO) in se daje na trg, ter njegove uporabe (v
nadaljnjem besedilu: program monitoringa), in
– način in obseg poročanja o rezultatih monitoringa iz
prejšnje alinee.
2. člen
Izraz ''izdelek, ki vsebuje GSO'' je GSO ali kombinacija
GSO ali pripravek, ki je sestavljen iz ali vsebuje GSO ali
kombinacijo GSO.
Drugi, v tem pravilniku uporabljeni izrazi, imajo enak
pomen kot v Zakonu o ravnanju z gensko spremenjenimi
organizmi (Uradni list RS, št. 23/05 – prečiščeno besedilo).
3. člen
Cilj programa monitoringa je zagotoviti takšno spremljanje in nadzorovanje izdelka, ki vsebuje GSO in se daje na trg,
ter njegove uporabe, da se zlasti:
– potrdi pravilnost predvidevanj, ugotovljenih v oceni
tveganja glede pojava in vpliva možnih škodljivih učinkov
GSO ali njegove uporabe, in
– ugotovi in določi pojav kakršnih koli škodljivih učinkov
GSO ali njihove uporabe na zdravje ljudi ali okolje, ki v oceni
tveganja niso bili pričakovani.
4. člen
S spremljanjem in nadzorovanjem izdelka, ki vsebuje
GSO in se daje na trg, ter njegove uporabe na podlagi programa monitoringa je treba začeti po izdaji dovoljenja za
dajanje izdelka, ki vsebuje GSO, na trg.
Pri razlagi podatkov, pridobljenih z monitoringom, je
treba upoštevati tudi druge obstoječe pogoje v okolju in
dejavnosti.
Če se v okviru monitoringa ugotovi, da so se v okolju
pojavile spremembe, je treba tudi ugotoviti in oceniti, ali je
na njihov pojav vplival GSO ali njegova uporaba ali pa so
posledica drugih okoljskih dejavnikov.
Pri izdelavi programa monitoringa za spremljanje in
nadzorovanje izdelka, ki vsebuje GSO in se daje na trg, ter
njegove uporabe se lahko uporabijo tudi izkušnje in podatki,
ki so bili pridobljeni pri spremljanju poskusnega namernega
sproščanja GSO v okolje.
5. člen
Program monitoringa mora biti zasnovan tako, da:
1. je spremljanje in nadzorovanje ob upoštevanju ocene tveganja podrobno določeno za vsak posamezen primer
posebej;
2. so upoštevane značilnosti GSO, značilnosti in obseg
njegove nameravane uporabe ter vsi pomembni pogoji v
okolju, v katerem se sproščanje GSO pričakuje;
3. vključuje splošen nadzor nepričakovanih škodljivih
učinkov, po potrebi pa tudi poseben monitoring škodljivih
učinkov, ugotovljenih v oceni tveganja, pri čemer se upošteva:
– da je treba monitoring posameznega primera izvajati
v takšnem časovnem obdobju, da je možno odkriti takojšnje
in neposredne, pa tudi kasnejše ali posredne učinke, ugotovljene v oceni tveganja, in
– da se za spremljanje in nadziranje lahko uporabijo
že obstoječi rutinski postopki, kot so monitoring kmetijskih
kultivarjev, varstva rastlin ali veterinarskih in medicinskih
proizvodov; če se za monitoring uporabijo ti postopki, je
treba pojasniti, na kakšen način bodo tako zbrani podatki
dostopni imetniku dovoljenja za dajanje izdelka, ki vsebuje
GSO, na trg;
4. na sistematičen način olajša opazovanje sproščanja
GSO v prejemnem okolju in njegovo interpretacijo glede
varnosti za zdravje ljudi ali okolje;
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5. določi:
– kdo (prijavitelj, uporabnik ali kdo drug) bo izvajal posamezne naloge iz programa monitoringa,
– kdo je odgovoren za pravilno vzpostavitev in izvajanje
monitoringa v skladu s programom monitoringa in
– način obveščanja imetnika dovoljenja za dajanje izdelka, ki vsebuje GSO, na trg in ministrstva, pristojnega za
varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), o kakršnih
koli opaženih škodljivih učinkih na zdravje ljudi in okolje, pri
čemer je treba določiti tudi roke in časovne intervale za poročanje o rezultatih monitoringa;
6. pretehta in upošteva mehanizme za določanje in
potrjevanje opaženih škodljivih učinkov na zdravje ljudi in
okolje in omogoča imetniku dovoljenja za dajanje izdelka,
ki vsebuje GSO, na trg ali ministrstvu, da izvede ukrepe za
varstvo zdravja ljudi in okolja, če je to potrebno.
6. člen
Pri izdelavi programa monitoringa je treba upoštevati
navodila glede ciljev, splošnih načel in zasnove programa
monitoringa, določena v Odločbi Sveta 2002/811/ES z dne
3. oktobra 2002 o določitvi navodil za dopolnitev Priloge VII
k Direktivi 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta o
namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v
okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS (UL L št.
280 z dne 18. 10. 2002, str. 27).
7. člen
Roki in časovni intervali za poročanje ministrstvu o
rezultatih monitoringa ter obseg poročila se določijo v dovoljenju za dajanje izdelka, ki vsebuje GSO, na trg.
Poročilo o rezultatih monitoringa mora biti ministrstvu
posredovano v pisni in elektronski obliki v slovenskem in
angleškem jeziku.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-144/2005
Ljubljana, dne 18. aprila 2006
EVA 2006-2511-0105
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
Soglašam!
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
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PRAVILNIK
o izvajanju diferenciacije pri pouku
v osnovni šoli
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za izvajanje
diferenciacije, postopek pri odločanju o izvajanju oblik diferenciacije na šoli, postopek pri odločanju učenca za raven
zahtevnosti in načine oblikovanja učnih skupin za izvedbo
diferenciacije v devetletni osnovni šoli.
2. člen
(notranja diferenciacija)
Notranja diferenciacija se izvaja od 1. do 9. razreda pri
pouku vseh predmetov in pri drugih oblikah organiziranega
dela tako, da učitelj v oddelku oziroma učni skupini diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti.
3. člen
(fleksibilna diferenciacija)
Fleksibilna diferenciacija se izvaja tako, da se del pouka, namenjenega slovenščini in italijanščini v šolah z italijanskim učnim jezikom oziroma madžarščini kot prvemu jeziku
v dvojezičnih osnovnih šolah ter matematiki in tujemu jeziku,
izvaja v homogenih učnih skupinah kot nivojski pouk. Nivojski pouk poteka na treh ravneh zahtevnosti ter je namenjen
utrjevanju in ponavljanju oziroma poglabljanju in razširjanju
učne snovi.
Izvajanje fleksibilne diferenciacije ni obvezno. Fleksibilna diferenciacija se lahko izvaja v 4., 5., 6. in 7. razredu.
Izvaja se lahko v posameznem ali vseh razredih, pri posameznem ali vseh predmetih iz prejšnjega odstavka.
V 4. razredu se fleksibilna diferenciacija uvede z mesecem aprilom. Skupno število ur nivojskega pouka pri posameznem predmetu iz prvega odstavka tega člena ne sme
preseči četrtine števila ur tega predmeta v tem obdobju.
V 5., 6. in 7. razredu skupno število ur nivojskega pouka
pri posameznem predmetu iz prvega odstavka tega člena
ne sme preseči četrtine letnega števila ur posameznega
predmeta.
4. člen
(diferenciacija v 8. in 9. razredu)
V 8. in 9. razredu se pri predmetih iz 3. člena tega pravilnika pouk lahko organizira:
– z razporeditvijo učencev istega razreda v heterogene
učne skupine,
– s hkratnim poučevanjem dveh učiteljev v oddelku pri
vseh ali posameznih urah pouka,
– kot nivojski pouk v homogenih učnih skupinah na treh
ravneh zahtevnosti, ki so opredeljene s cilji oziroma standardi
znanja v učnih načrtih (zunanja diferenciacija),
– kot kombinacija oblik diferenciacije iz prejšnjih alinej
tega odstavka.
Pri vseh oblikah diferenciacije v 8. in 9. razredu imajo
učenci možnost dosegati vse cilje oziroma standarde znanja,
opredeljene v učnih načrtih.
5. člen

2720.

Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v
osnovni šoli

Na podlagi 40. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list
RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 60/06) minister
za šolstvo in šport izdaja

(izjema)
V šoli z enim oddelkom istega razreda oziroma s
kombiniranim oddelkom, v kateri se v skladu z merili za
oblikovanje učnih skupin za izvedbo nivojskega pouka dodatna skupina ne oblikuje, pri pouku poteka samo notranja
diferenciacija.
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6. člen
(odločitev o izvajanju oblik diferenciacije)
Ravnatelj po posvetovanju s strokovnimi aktivi najkasneje v aprilu pripravi predlog o izvajanju oblik diferenciacije
v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju za naslednje šolsko leto. Ravnatelj predlaga obliko diferenciacije
pri posameznem predmetu iz 3. člena tega pravilnika za vsak
razred posebej.
Odločitev o izvajanju oblik diferenciacije za naslednje
šolsko leto sprejme svet šole najkasneje do 31. maja. Pred
odločitvijo svet šole pridobi mnenje učiteljskega zbora in sveta
staršev. Odločitev se sprejme praviloma za eno šolsko leto.
7. člen
(seznanitev učencev in staršev)
Učence od 3. do 8. razreda in njihove starše šola
najkasneje do 15. junija seznani z oblikami diferenciacije,
ki se bodo izvajale v posameznem razredu pri predmetih
iz 3. člena tega pravilnika v naslednjem šolskem letu. Šola
jim predstavi organizacijske in vsebinske značilnosti izbrane
oblike diferenciacije in predvideno kadrovsko zasedbo za
izvajanje diferenciacije.
8. člen
(odločitev učenca za raven zahtevnosti)
Učenec se za raven zahtevnosti pri nivojskem pouku
odloči po posvetovanju z učitelji, šolsko svetovalno službo
in s starši. Odločitev o izbiri ravni zahtevnosti za naslednje
šolsko leto učenec najkasneje do zaključka pouka sporoči na
obrazcu, predpisanem s pravilnikom, ki ureja dokumentacijo
v devetletni osnovni šoli.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka učenec odločitev o izbiri ravni zahtevnosti za izvajanje fleksibilne diferenciacije v 4. razredu sporoči najkasneje mesec dni pred
začetkom izvajanja.
Šola pri svetovanju učencem za odločitev o ravni zahtevnosti pri nivojskem pouku pri posameznem predmetu
upošteva:
– oceno pri predmetu,
– sodelovanje in dosežke na tekmovanjih iz znanja,
– sodelovanje in dosežke pri interesnih dejavnostih in
drugih dejavnostih v šoli in izven nje,
– dosežke pri nacionalnem preverjanju znanja ob koncu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja.
9. člen
(spreminjanje ravni zahtevnosti)
Učenec lahko po posvetovanju z učitelji, šolsko svetovalno službo in s starši spremeni raven zahtevnosti pri
nivojskem pouku in svojo odločitev o tem sporoči na obrazcu,
predpisanem s pravilnikom, ki ureja dokumentacijo v devetletni osnovni šoli.
10. člen
(oblikovanje učnih skupin)
Šola za izvajanje posameznih oblik diferenciacije oblikuje učne skupine.
Heterogene učne skupine za izvajanje diferenciacije v
8. in 9. razredu se oblikujejo tako, da učence posameznega
razreda v učne skupine razporedi šola. Predlog oblikovanja
heterogenih učnih skupin pripravi razrednik skupaj s svetovalno službo in strokovnimi aktivi. Pri razporeditvi učencev se
upoštevajo načela celostnega pristopa, razvojne usmerjenosti, strokovne avtonomnosti, aktualnosti, interdisciplinarnosti
in strokovnega sodelovanja. Skupine se ne smejo oblikovati
na osnovi ocen, spola, socialnega in kulturnega porekla,
veroizpovedi, etnične in narodne pripadnosti ali katerihkoli
drugih osebnih okoliščin.
Homogene učne skupine za izvajanje nivojskega pouka
se oblikujejo na podlagi odločitev učencev za ravni zahtev-
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nosti, izjemoma pa se lahko oblikujejo kombinirane učne
skupine za pouk na dveh ravneh zahtevnosti.
11. člen
(obseg ur za diferenciacijo v 8. in 9. razredu)
Obseg ur, namenjenih izvajanju diferenciacije v 8. in
9. razredu, mora biti enak, ne glede na to, katera oblika diferenciacije se izvaja.
Število dodatnih ur pouka, namenjenih izvajanju diferenciacije v 8. in 9. razredu pri posameznem predmetu iz
3. člena tega pravilnika, je praviloma enako številu ur pouka
tega predmeta tedensko, ki jih določa predmetnik.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(prehodno obdobje)
Ne glede na določilo 6. člena tega pravilnika odločitev
o izvajanju oblik diferenciacije za šolsko leto 2006/2007 na
predlog ravnatelja sprejme svet šole najkasneje do 10. julija
2006. Pred odločitvijo svet šole pridobi mnenje učiteljskega
zbora in sveta staršev.
Ne glede na določilo 7. in 8. člena tega pravilnika šola
najkasneje do začetka pouka v šolskem letu 2006/2007
učence in starše seznani z oblikami diferenciacije. Učenci se
za raven zahtevnosti odločijo najkasneje do 11. septembra
2006.
Če osnovna šola ne more izpeljati predpisanega postopka v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena,
v šolskem letu 2006/2007 pri predmetih iz 3. člena tega
pravilnika v 4., 5., 6. in 7. razredu poteka fleksibilna diferenciacija, v 8. in 9. razredu pa pri vseh urah, namenjenih tem
predmetom, poteka nivojski pouk.
O obliki diferenciacije, ki jo bo izvajala v šolskem letu
2006/2007, šola obvesti Ministrstvo za šolstvo in šport in
Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
13. člen
(prehod iz programa osemletne v program devetletne
osnovne šole)
Učence 5. razreda osemletne osnovne šole, ki se bodo
v šolskih letih 2007/2008 in 2008/2009 vključili v izvajanje
programa 7. razreda devetletne osnovne šole, in njihove starše šola ob zaključku pouka v 5. razredu seznani z oblikami
diferenciacije v skladu s 7. členom tega pravilnika. Učenci
se odločijo za raven zahtevnosti v skladu z 8. členom tega
pravilnika.
14. člen
(prenehanje veljavnosti predpisa)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9-letni osnovni šoli (Uradni list RS, št. 27/99, 38/99
in 51/03), določbe 1., 2., 3. in 5. člena pa se uporabljajo do
zaključka pouka v šolskem letu 2005/2006.
15. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-33/2006
Ljubljana, dne 12. junija 2006
EVA 2006-3311-0039
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport
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PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli
1. člen
V Pravilniku o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli
(Uradni list RS, št. 61/05) se v tretjem odstavku 7. člena za
besedilom »zaključno spričevalo« dodata vejica in besedilo
»obvestilo o zaključnih ocenah ob koncu pouka v šolskem
letu«.
2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Učencu, ki ima pravico opravljati popravni, razredni
oziroma predmetni izpit, šola ob koncu pouka izda obvestilo
o zaključnih ocenah ob koncu pouka v šolskem letu, brez
ocene splošnega uspeha. Po opravljenem izpitu šola učencu
izda spričevalo z ocenami iz vseh predmetov in z oceno splošnega uspeha. Datum izdaje spričevala je datum opravljanja
izpita oziroma določitve ocene splošnega uspeha.«.
3. člen
V prilogi v poglavju »5. Dokumentacija o učencih« se
v rubriki »Vsebina dokumenta« pod zaporedno številko 5.2.
na koncu dodata vejica in besedilo »podatki o dosežkih pri
nacionalnem preverjanju znanja ob koncu tretjega vzgojnoizobraževalnega obdobja«.
V rubriki »Čas hranjenja« pod zaporedno številko 5.3.
se besedilo spremeni tako, da se glasi »eno leto po zaključku
šolanja učencev«.
V poglavju »6. Javne listine« se za zaporedno številko
6.7. doda nova vrstica, ki se glasi:
obvestilo o zaključnih
ocenah ob koncu pouka
v šolskem letu

podatki o učencu (ime
in priimek, datum, kraj
in država rojstva, razred
in oddelek), šolsko leto,
zaključne ocene pri
posameznih predmetih

Da

/

4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. septembra 2006.

Št. 0070-45/2006
Ljubljana, dne 12. junija 2006
EVA 2006-3311-0053

6847

1. člen
V Pravilniku o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 61/05) se črta drugi odstavek 3. člena.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vzgojno-izobraževalno delo po obveznem predmetniku (v nadaljevanju: pouk) osnovna šola izvaja v dveh
ocenjevalnih obdobjih:
– prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. septembra do
31. januarja,
– drugo ocenjevalno obdobje traja od 1. februarja do
24. junija, razen za učence devetega razreda, za katere traja
do 15. junija.«.
3. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Učenci opravljajo razredne, predmetne in popravne
izpite v desetih delovnih dneh po zaključku pouka in v desetih
delovnih dneh pred začetkom novega šolskega leta.«
4. člen
V prvem odstavku 16. člena se 2. točka spremeni tako,
da se glasi:
»2. datumov izvedbe nacionalnega preverjanja znanja
v osnovni šoli:
– preverjanja znanja ob koncu drugega in tretjega
vzgojno-izobraževalnega obdobja,
– določitve največ štirih predmetov izmed obveznih
predmetov, iz katerih se bo v tekočem šolskem letu za učence 9. razreda preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem
znanja iz tretjega predmeta in razporeditev tretjega predmeta
po osnovnih šolah,
– posredovanja podatkov šol Državnemu izpitnemu
centru o učencih, ki bodo opravljali nacionalno preverjanje
znanja,
– vpogleda v pisne naloge in možnosti poizvedbe.«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. septembra 2006.
Št. 0070-43/2006
Ljubljana, dne 12. junija 2006
EVA 2006-3311-0045
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

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

2722.

Stran

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o šolskem koledarju za osnovne šole

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dokumentaciji v devetletni
osnovni šoli

Na podlagi 86. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list
RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 60/06) minister
za šolstvo in šport izdaja

6.8.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne
šole

Na podlagi 36. in 80. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 60/06)
minister za šolstvo in šport izdaja

2723.

Odredba o omejitvi prometa na cestah v
Republiki Sloveniji

Na podlagi četrtega odstavka 115. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 25/06 – uradno
prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet v soglasju z
ministrom za notranje zadeve
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ODREDBO
o omejitvi prometa na cestah
v Republiki Sloveniji
1. člen
S to odredbo se na cestah v Republiki Sloveniji v določenem časovnem obdobju oziroma vremenskih razmerah
omeji promet naslednjih vozil:
1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg;
2. traktorjev, motokultivatorjev, delovnih strojev in vprežnih vozil.
2. člen
(1) Za vozila iz prejšnjega člena je na cestah iz prvega
odstavka 4. člena te odredbe prepovedan promet:
– v petek pred Veliko nočjo od 14.00 do 21.00 ure,
– ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 8.00
do 21.00 ure.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je za
vozila iz prejšnjega člena prepovedan promet od vključno
zadnjega konca tedna (sobota in nedelja) v juniju do vključno
prvega konca tedna (sobota in nedelja) v septembru (turistična sezona):
– ob sobotah od 8.00 do 13.00 ure,
– ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 8.00
do 21.00 ure.

ŠT. CESTE
1.

4.

5.

4. člen
(1) Prepoved prometa iz 2. člena te odredbe velja na
naslednjih cestah:

POTEK

PREDOR KARAVANKE–VRBA

MP (MEJNI PREHOD) RATEČE–PODKOREN

KRANJSKA GORA–NOVA GORICA:
R1-206

KRANJSKA GORA–VRŠIČ–TRENTA–BOVEC

R1-203

PREDEL–BOVEC–KOBARID

G2-102

MP ROBIČ–KOBARID–PERŠETI

KORENSKO SEDLO–PODKOREN–LESCE–PODTABOR:
R1-201

MP KORENSKO SEDLO–PODKOREN–MOJSTRANA–HRUŠICA

R3-637

HRUŠICA–JAVORNIK–ŽIROVNICA–VRBA

G1-8

VRBA–LESCE–ČRNIVEC

H1

ČRNIVEC–LEŠNICA

LJUBELJ–PODTABOR:
G2-101

6.

3. člen
Za vozila iz 2. točke 1. člena te odredbe je vse leto na
vseh cestah prepovedan promet ponoči. Ta prepoved ne
velja za traktorje, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. in 4. točke prvega odstavka 33. člena Zakona o varnosti cestnega prometa
(Uradni list RS, št. 25/06 – uradno prečiščeno besedilo).

RATEČE–PODKOREN:
R1-202

3.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek je na cestah iz prvega
odstavka 4. člena te odredbe z zaporedno številko 14., 15.,
16., 17. in 25. v obdobju iz prejšnjega odstavka prepovedan
promet za vozila iz prejšnjega člena te odredbe:
– ob sobotah od 6.00 do 16.00 ure,
– ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 8.00
do 24.00 ure.
(4) Ne glede na določbo druge alinee prejšnjega odstav
ka je na avtocesti iz prvega odstavka 4. člena te odredbe
z zaporedno številko 14 dovoljen promet vozil iz 1. točke
prejšnjega člena ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih
med 22.00 in 24.00 uro na relaciji in v smeri Ljubljana (Kozarje)–Razdrto–Divača (Gabrk).

PREDOR KARAVANKE–VRBA:
A2

2.
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MP LJUBELJ–BISTRICA PRI TRŽIČU–PODTABOR

PODTABOR–LJUBLJANA:
R2-411

PODTABOR–NAKLO

R2-412

NAKLO (KRANJ Z.)–KRANJ–KRANJ (LABORE)

R1-211

KRANJ (LABORE)–JEPRCA–LJUBLJANA (ŠENTVID)

G1-8

LJUBLJANA (ŠENTVID)–LJUBLJANA (OBVOZNICA)

Uradni list Republike Slovenije
7.

10.

11.

13.

14.

G2-106

LJUBLJANA (RUDNIK)–ŠKOFLJICA–ŠMARJE SAP

H1

PLUSKA–TREBNJE–OTOČEC–KRONOVO

A2

KRONOVO–SMEDNIK–KRŠKA VAS–OBREŽJE (MP)

ŠENTILJ–TROJANE–LJUBLJANA/(AC in CRMV):
A1

MP ŠENTILJ–PESNICA

H2

PESNICA–MARIBOR (TEZNO)

A1

MARIBOR (PTUJSKA CESTA)–SLIVNICA–CELJE–ARJA VAS–VRANSKO–TROJANE–
BLAGOVICA–LJUBLJANA (ZADOBROVA)

ŠENTILJ–PESNICA:

16.

17.

R2-430

MARIBOR–SLIVNICA–SL. BISTRICA–SL. KONJICE–CELJE

R2-447

MEDLOG–ŽALEC–ŠEMPETER–LOČICA–TROJANE–BLAGOVICA–TRZIN

G2-104

TRZIN–LJUBLJANA (ČRNUČE)–LJUBLJANA (TOMAČEVO)

LJUBLJANSKA OBVOZNICA/(CRMV in AC):
H3

LJUBLJANA (ZADOBROVA)–LJUBLJANA (TOMAČEVO)–LJUBLJANA (KOSEZE)

A1

LJUBLJANA (ZADOBROVA)–LJUBLJANA (MALENCE)–LJUBLJANA (KOZARJE)

A2

LJUBLJANA (KOSEZE)–LJUBLJANA (KOZARJE)

LJUBLJANA–KLANEC/(AC):
LJUBLJANA (KOZARJE)–RAZDRTO–DIVAČA–KOZINA–KLANEC–SRMIN

LJUBLJANA–KOZINA–KLANEC–SRMIN:
R2-409

LJUBLJANA (VIČ)–VRHNIKA–LOGATEC

G2-102

LOGATEC–KALCE

R2-409

KALCE–POSTOJNA–RAZDRTO–KOZINA–KLANEC

R1-208

ČRNI KAL–AVER

R2-409

AVER–RIŽANA–SRMIN

ŠKOFIJE–SEČOVLJE:
H5

ŠKOFIJE–KOPER

R2-406

ŠKOFIJE–DEKANI

R3-741

DEKANI–PRIKLJUČEK LUKA KOPER

G2-111

KOPER–MP SEČOVLJE

KOPER–DRAGONJA:
G1-11

18.

MP ŠENTILJ–PESNICA

MARIBOR–LJUBLJANA:

A1
15.

LJUBLJANA (MALENCE)–VIŠNJA GORA–BIČ–PLUSKA

LJUBLJANA–OBREŽJE:

R2-437
12.

LEŠNICA–PODTABOR–KRANJ (ZAHOD)–LJUBLJANA (ŠENTVID)

LJUBLJANA–VIŠNJA GORA–BIČ–PLUSKA:
A2

9.
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LEŠNICA–PODTABOR–LJUBLJANA/(AC):
A2

8.

Št.

KOPER–ŠMARJE–MP DRAGONJA

DIVAČA (GABRK)–FERNETIČI/(AC):
A3

DIVAČA (GABRK)–SEŽANA–MP FERNETIČI
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SENOŽEČE–FERNETIČI:

Št.

63 / 16. 6. 2006

R2-445
20.

SENOŽEČE–SEŽANA–MP FERNETIČI

SEŽANA–ŠTANJEL:
R1-204

21.
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SEŽANA–DUTOVLJE–ŠTANJEL

ŠTANJEL–ŠEMPETER:
R3-614

ŠTANJEL–KOMEN–KOSTANJEVICA NA KRASU–OPATJE SELO–MIREN–ŠEMPETER

22. SEŽANA-DIVAČA:
R2-446
23.

SEŽANA–DIVAČA

VIPAVA–VRTOJBA/(CRMV):
H4

24.

25.

PODNANOS–VIPAVA–AJDOVŠČINA–SELO–NOVA GORICA–MP VRTOJBA

RAZDRTO–ROŽNA DOLINA:
G1-12

RAZDRTO–PODNANOS

R2-444

PODNANOS–VIPAVA–AJDOVŠČINA (OBVOZNICA)–SELO–NOVA GORICA–ROŽNA DOLINA

POSTOJNA–JELŠANE:
G1-6

26.

POSTOJNA–ILIRSKA BISTRICA–MP JELŠANE

STAROD–KRVAVI POTOK:
G1-7

27.

MP STAROD–KOZINA–MP KRVAVI POTOK

ŠKOFLJICA–PETRINA (BROD NA KOLPI):
G2-106

28.

29.

KARTELJEVO/MAČKOVEC–NOVO MESTO–METLIKA:
G2-105

KARTELJEVO–NOVO MESTO–MP METLIKA

G2-105

MAČKOVEC-NOVO MESTO

CELJE–DOBOVEC:
G2-107

30.

SPUHLJA–MP ZAVRČ

HAJDINA (PTUJ)–GRUŠKOVJE:
G1-9

33.

SL. BISTRICA–HAJDINA–PTUJ–ORMOŽ (OBVOZNICA)–
MP SREDIŠČE OB DRAVI

SPUHLJA–ZAVRČ:
R1-228

32.

CELJE (VZHOD)–ŠENTJUR PRI CELJU–ŠMARJE PRI JELŠAH–MP DOBOVEC

SLOVENSKA BISTRICA–ORMOŽ–SREDIŠČE OB DRAVI:
G1-2

31.

ŠKOFLJICA–RIBNICA–KOČEVJE–MP PETRINA

HAJDINA–MP GRUŠKOVJE

VUČJA VAS–LIPOVCI/(AC):
A5 VUČJA VAS–MURSKA SOBOTA–LIPOVCI

34.

PESNICA–DOLGA VAS:
G1-3
R1-235

PESNICA–LENART–RADENCI–VUČJA VAS in
LIPOVCI–DOLNJI LAKOŠ (OBVOZNICA)–LENDAVA–MP DOLGA VAS
RADENCI–PRIKLJUČEK MURSKA SOBOTA

Uradni list Republike Slovenije
35.
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PETIŠOVCI–DOLNJI LAKOŠ:
G2-109

36.

Št.

PETIŠOVCI–DOLNJI LAKOŠ

G. RADGONA–MOST ČEZ MURO
G2-110

G. RADGONA–MOST ČEZ MURO

37.

VIČ–MARIBOR–HAJDINA (PTUJ)

38.

G1-1
MP VIČ–DRAVOGRAD–MARIBOR (KOROŠKI MOST)–TEZNO–HAJDINA
DRAVOGRAD–CELJE–KRŠKO
G1-4

DRAVOGRAD–SLOVENJ GRADEC–VELENJE–ARJA VAS

G1-5

CELJE ZAHOD–CELJE–ZIDANI MOST–DRNOVO

(2) Ne glede na prepoved iz 2. člena te odredbe je dovoljeno ceste iz prejšnjega odstavka prečkati z vozili iz 1. točke
1. člena te odredbe. Na cestah oziroma delih cest iz prvega
odstavka tega člena, kjer je ob vozišču posebna prometna
površina, ki jo uporabljajo za vožnjo počasna vozila, pa je
podnevi v času prepovedi iz 2. člena te odredbe po tej površini
dovoljena vožnja traktorjev.

5. člen
(1) Na vseh cestah v Republiki Sloveniji je v zimskih
razmerah prepovedana vožnja za tovorna vozila s priklopnimi
vozili, za vozila, ki prevažajo nevarno blago, in za vozila za
izredne prevoze.
(2) Vozilom iz prejšnjega odstavka se v zimskih razmerah ne dovoli vstop v Republiko Slovenijo, razen tistim, ki so
registrirana v eni od držav EU, če je na območju mejnega
prehoda urejeno parkirišče, na katero se izločijo iz prometa.
6. člen
(1) Omejitve prometa iz 2. člena te odredbe ne veljajo
za vozila iz 1. točke 1. člena te odredbe, kadar je vožnja
potrebna zaradi:
1. reševanja človeških življenj;
2. preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti za
ljudi ali premoženje;
3. preprečitve ali odprave posledic onesnaženja okolja;
4. odprave posledic naravnih nesreč;
5. nujnih vzdrževalnih del pri rednem vzdrževanju cest
ter pluženju in posipanju pri zimskem vzdrževanju cest;
6. vleke ali odvoza vozila, ki zaradi okvare ne more
nadaljevati vožnje in je ustavljeno na vozišču ali je ustavljeno
na delu ceste izven vozišča in s tem ovira ali ogroža promet.
Vleko ali odvoz lahko v tem primeru opravi le za to dejavnost
registrirana fizična ali pravna oseba, vendar le do najbližjega
mesta, primernega za izločitev vozila;
7. prevoza reportažnih vozil radijskih in televizijskih medijev, če je to v interesu obveščanja javnosti;
8. dostave naftnih derivatov na bencinske servise;
9. prevoza humanitarne pomoči;
10. prevoza mednarodnih mirovnih sil;
11. prevoza poštnih pošiljk;
12. opravljanja cestnega prevoza, kombiniranega z železniškim ali ladijskim:
– do železniškega oziroma trajektnega terminala, če
nadaljujejo vožnjo z oprtnim vlakom ali trajektom, in bi sicer
ne prispela pravočasno, kar dokaže voznik z ustrezno dokumentacijo;
– od trajektnega ali železniškega terminala do najbližjega mejnega prehoda, če so prispela s trajektom ali oprtnim
vlakom in če bodo v tujini lahko nadaljevala vožnjo do cilja,
kar dokaže voznik z ustrezno dokumentacijo;
13. prevoza ob spravilu hitro pokvarljivih kmetijskih ali
gozdnih sadežev oziroma pridelkov;

14. prevoza žita in hmelja v skladišča ali sušilnice v
času žetve oziroma spravila;
15. prevoza surovin ali blaga, ki se uporabljajo v proizvodnem procesu med več proizvodnimi enotami istega
podjetja in te med seboj niso oddaljene več kot 5 km;
16. prevoza enodnevnih piščancev;
17. prevoza mleka na zbirna mesta in z zbirnih mest v
mlekarno;
18. prevoza hitro pokvarljivega blaga s tovornimi vozili
– hladilniki;
19. prevoza svežega rezanega cvetja;
20. zbiranja in odvoza gospodinjskih odpadkov;
21. odvoza trupel živali v okviru izvajanja javne službe
veterinarsko higienske službe ali živalskih stranskih proizvodov, v okviru izvajanja gospodarske javne službe;
22. prevoza mobilne dezinfekcijske naprave za potrebe
bolnišnic;
23. prevoza gradbene mehanizacije ali materiala za
potrebe gradnje ali obnove avtocest v Republiki Sloveniji, ki
ga je zaradi nujnosti treba opraviti v času prepovedi prometa,
kar dokaže voznik s pisnim potrdilom Družbe za avtoceste
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DARS);
24. prevoza opreme za izvedbo gledališke predstave
ali glasbenega koncerta, ki ga je zaradi programov prireditev
treba opraviti v času prepovedi prometa.
(2) Omejitve prometa iz 2. člena te odredbe v primerih
4., 13., 14. in 17. točke prejšnjega odstavka ne veljajo za
prevoz s traktorji.
(3) V zvezi s prevozi iz prvega odstavka tega člena
so v času prepovedi prometa dovoljene tudi vožnje praznih
vozil, ki gredo na nakladanje ali se vračajo z razkladanja, kar
dokaže voznik z ustrezno dokumentacijo. V zvezi s prevozi
iz 5. točke prvega odstavka tega člena je v času prepovedi
prometa dovoljen tudi prevoz mehanizacije, potrebne za izvajanje nujnih vzdrževalnih del, kar dokaže voznik z ustrezno
dokumentacijo.
7. člen
Omejitve prometa iz te odredbe ne veljajo za vojaška
in policijska vozila.
8. člen
Vozniki morajo vozila, za katera velja omejitev prometa
iz te odredbe, pred začetkom prepovedi prometa parkirati na
za to določenih ali drugih primernih parkiriščih oziroma parkirnih površinah. Z vožnjo smejo nadaljevati šele po preteku
prepovedi.
9. člen
Vozilom iz 1. točke 1. člena te odredbe se na mejnih
prehodih, do katerih vodijo ceste iz 4. člena te odredbe, v
času prepovedi iz 2. člena te odredbe dovoli vstop v Republiko Slovenijo, če je na območju mejnega prehoda urejeno
parkirišče, na katero se v času omejitve izločijo iz prometa.
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Vožnja do najbližje mejne carinarnice oziroma carinskega
terminala se jim lahko dovoli le, če prometne razmere to
omogočajo in če je na carinarnici ali carinskem terminalu
prostor za parkiranje teh vozil.
10. člen
(1) V času prepovedi prometa sme biti vozilo iz 1. člena
te odredbe v cestnem prometu na cesti oziroma delu ceste,
navedenem v 4. členu te odredbe, le, če ima prevoznik pisno
dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za ceste (v nadaljnjem besedilu: direkcija).
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda na podlagi pisne vloge prevoznika, če prevoza ni mogoče opraviti
drugače kot v času prepovedi in obstaja možnost nastanka
materialne škode, ki je prevoznik ni mogel predvideti.
(3) Vloga mora vsebovati ime oziroma naziv prevoznika,
vrsto in registrsko oznako vozila oziroma skupine vozil, relacijo, datum in čas prevoza, vrsto in količino tovora, dokazilo,
da prevoza ni mogoče opraviti drugače kot v času prepovedi
in obstaja možnost nastanka nepredvidene materialne škode. Vloga mora prispeti na direkcijo najkasneje tri delovne
dni pred začetkom prevoza. O vlogi mora biti odločeno najkasneje en dan pred začetkom prevoza.
(4) Voznik mora imeti dovoljenje iz prvega odstavka
tega člena pri sebi in ga na zahtevo policista tudi pokazati.
(5) Za prevoze iz 6. člena te odredbe dovoljenje iz tega
člena ni potrebno.
(6) Evidenco izdanih dovoljenj iz prvega odstavka tega
člena vodi direkcija in jo posreduje tudi DARS.
(7) DARS o vsakem izdanem pisnem potrdilu iz 23. točke prvega odstavka 6. člena te odredbe obvesti direkcijo.
11. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se preneha uporabljati
Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 29/04).
12. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2656-7/2005/76-0081190
Ljubljana, dne 12. junija 2006
EVA 2005-2411-0091
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet
Soglašam!
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

2724.

Sklep o javni razgrnitvi predloga
najustreznejše variantne rešitve navezovalne
ceste Jeprca–Stanežiče, okoljskega poročila in
revizije okoljskega poročila

Na podlagi 43. člena v povezavi z 49. členom Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo in 49/06 – ZMetD) in v povezavi z 31. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.
in 58/03 – ZZK-1) minister za okolje in prostor sprejme

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o javni razgrnitvi predloga najustreznejše
variantne rešitve navezovalne ceste Jeprca–
Stanežiče, okoljskega poročila in revizije
okoljskega poročila
I.
Minister za okolje in prostor odreja javno razgrnitev:
1. predloga najustreznejše variantne rešitve navezovalne ceste Jeprca–Stanežiče, ki ga je pod številko projekta
5873 marca 2006 izdelal LUZ, d.d. (v nadaljnjem besedilu:
predlog najustreznejše variantne rešitve);
2. okoljskega poročila za navezovalno cesto Jeprca–
Stanežiče, ki ga je pod številko projekta 1073-05OP marca
2006 izdelal in aprila 2006 dopolnil Aquarius, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: okoljsko poročilo);
3. revizije okoljskega poročila, ki ga je aprila 2006 izdelala okoljska izvedenka Mojca Hrabar, in
4. povzetka za javnost.
II.
Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 26. junija 2006 do 25. julija 2006, in sicer:
– na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska 21, Ljubljana,
– v prostorih Mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem, Poljanska 28, Ljubljana,
– v prostorih Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova
106, Ljubljana,
– v prostorih Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode,
– v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, in
– v prostorih Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja
Loka.
Javne obravnave bodo potekale:
– 29. junija 2006 z začetkom ob 16.30 v prostorih Ljudskega doma Šentvid, Prušnikova 99, Ljubljana,
– 29. junija 2006 z začetkom ob 19.30 v prostorih
Osnovne šole Vižmarje – Brod, Na Gaju 2, Ljubljana,
– 10. julija 2006 z začetkom ob 19.30 v sejni sobi Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.
III.
Med javno razgrnitvijo in javnimi obravnavami iz prejšnje točke imajo v postopku celovite presoje vplivov na okolje
fizične ali pravne osebe, ki imajo na območju, na katero
se predlog najustreznejše variantne rešitve nanaša, stalno
prebivališče ali sedež ali v lasti nepremičnino, ter nevladne
organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/06 – ZMetD) pravico dajati mnenja in pripombe
k predlogu najustreznejše variantne rešitve in okoljskemu
poročilu. Pripombe in predlogi se do 25. julija 2006 lahko dajo
pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb
in predlogov, pisno ali ustno na javnih obravnavah ali pa se
pošljejo na elektronski naslov: gp.mop@gov.si, pri čemer se
v rubriki »Zadeva« navedejo ključne besede »Jeprca–Stanežiče«.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (www.gov.

Uradni list Republike Slovenije
si/upr), v časopisu Dnevnik in na krajevno običajen način po
Radiu Glas Ljubljane.
Št. 350-08-10/2005-BaB
Ljubljana, dne 16. junija 2006
EVA 2006-2511-0122
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

2725.

Program priprave državnega lokacijskega
načrta za glavno cesto na odseku
Ptuj–Markovci

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

P R O G R A M   P R I P R A V E
državnega lokacijskega načrta za glavno cesto
na odseku Ptuj–Markovci
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo državnega lokacijskega načrta
Odsek glavne ceste Ptuj–Markovci je del bodoče ceste
od Hajdine do Ormoža. Z izgradnjo ceste Hajdina–Ormož bo
razbremenjena obstoječa cesta G1-2, ki poteka severno od
Ptujskega jezera, kanala hidroelektrarne Formin in Drave,
in je, ob prevzemanju daljinskega prometa med Ptujem in
Središčem ob Dravi, pomembna tudi kot lokalna povezava
za vsa naselja med Ptujem in Ormožem.
Minister za promet je z dopisom št. 2644-7/2001/720403 z dne 28. 7. 2003 podal pobudo za izdelavo državnega
lokacijskega načrta za cesto G1-2 (HC) Hajdina–Ormož,
pododsek Ptuj–Markovci na področju občin Videm in Markovci.
Pobuda je bila dokumentirana z grafično prilogo
»G1-2 (HC) Ptuj–Ormož, pododsek Ptuj–Markovci, situacija
M 1:5000, Dolenjska projektiva d. o. o., Novo mesto«.
Predlagana trasa glavne ceste Ptuj–Markovci je potekala po južnem robu Ptujskega jezera, po severnem
robu naravovarstvenega rezervata Šturmovci, preko mostu
čez Dravo v območju talnega praga zaporničnega objekta
Dravskih elektrarn.
Pobuda je bila utemeljena v:
– Uredbi o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03 in 68/05);
– Prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Republike
Slovenije za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 1/86,
41/87, 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95, 13/96,
11/99 in 4/03);
– Prostorskih sestavinah družbenega plana Republike
Slovenije za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 2/86,
41/87, 23/89 in Uradni list RS, št. 72/95, 13/96, 11/99 in
4/03);
– Spremembah in dopolnitvah nacionalnega programa
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
41/98);
– Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
Občine Ptuj, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/97), za območje Občine Markovci;
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– Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za
območje Občine Videm (Uradni list RS, št. 87/03);
– Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije
(Uradni list RS, št. 76/04).
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za
prostorsko planiranje, je dne 23. 10. 2003 v skladu 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 za predvideno prostorsko ureditev.
Minister za okolje, prostor in energijo je v soglasju z
ministrom za promet dne 27. novembra 2003 sprejel program priprave državnega lokacijskega načrta za hitro cesto
na odseku Ptuj–Markovci, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 1/04.
V času postopka priprave državnega lokacijskega načrta za glavno cesto Ptuj–Markovci so se zgodila nova dejstva,
in sicer so se v letu 2004 spremenili tako predpisi s področja
ohranjanja narave kot s širšega področja varstva okolja.
Trasa glavne ceste poteka na podlagi sprejete Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni
list RS, št. 49/04 in 110/04) deloma po območju Nature 2000
– pSCI in SPA Drava pri Šturmovcih.
Za ta namen je bila izdelana Študija skupnih vplivov
daljnovoda 2 × 400 kV Cirkovce–Pince in hitre ceste Ptuj–
Markovci, iz katere izhaja, da negativnega vpliva predlagane
glavne ceste niti z izjemnimi ukrepi ni mogoče zmanjšati do te
mere, da bi bil ocenjen kot zelo velik, vendar še sprejemljiv.
Pridobljeno je bilo preliminarno mnenje Zavoda RS za
varstvo narave (št. 4-III-653/3-O-05/SK, z dne 12. 8. 2005),
ki potrjuje ustrezno oceno vplivov, podanih v študiji.
Zato je potrebno v postopku priprave državnega lokacijskega načrta za glavno cesto Ptuj–Markovci pristopiti k presoji in medsebojni primerjavi variantnih rešitev (v nadaljnjem
besedilu: študija variant) na širšem območju.
Zaradi navedenega je potrebno pripraviti nov program
priprave državnega lokacijskega načrta za glavno cesto
Ptuj–Markovci.
II. Predmet in programska izhodišča državnega lokacijskega načrta ter okvirno ureditveno območje
Predmet izdelave državnega lokacijskega načrta za
glavno cesto Ptuj–Markovci (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt) so vse prostorske ureditve, povezane z
gradnjo glavne ceste, ki se bo na zahodu navezovala na
odsek ceste Hajdina–Ptuj, na vzhodu pa na odsek ceste
Markovci–Gorišnica. Za oba odseka sta že sprejeta ustrezna
lokacijska načrta.
V okviru izdelave državnega lokacijskega načrta se
bodo v študiji variant ovrednotile in med seboj primerjale
variante v dveh koridorjih, in sicer severno in južno od Ptujskega jezera.
Variante načrtovane ureditve potekajo po območju Mestne občine Ptuj, občine Videm in Markovci (v nadaljnjem
besedilu: občine).
Dne 20. 4. 2006 je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, v skladu z 28. členom Zakona o urejanju
prostora sklicalo prostorsko konferenco zaradi pridobitve in
uskladitve priporočil, usmeritev in legitimnih interesov lokalne
skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta oziroma
predvidene prostorske ureditve.
Na prostorski konferenci niso bila podana priporočila, ki
bi vsebinsko vplivala na vsebino programa priprave.
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
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sredstva za izdelavo recenzije študije variant, revizije okoljskega poročila, recenzije državnega lokacijskega načrta in
recenzije drugih morebiti potrebnih dokumentov.
Investitor načrtovanih prostorskih ureditev je Republika
Slovenija, ki jo zastopa Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d. d. Celje, Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljnjem
besedilu: DARS).
Naročnik strokovnih podlag in državnega lokacijskega
načrta je DARS, ki zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag iz VI.1 točke in VI.2 točke tega programa priprave,
študije variant, okoljskega poročila, poročila o vplivih nameravanega posega v okolje (v nadaljnjem besedilu: poročilo
o vplivih na okolje), revizije poročila o vplivih na okolje ter
izdelave vseh faz državnega lokacijskega načrta.
Izdelovalec študije variant in izdelovalec državnega lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec), ki ju
DARS izbere po predpisih o oddaji javnega naročila, morata
izpolnjevati pogoje, določene v Zakonu o urejanju prostora.
MOP pred začetkom postopka javnega naročila za izbiro
načrtovalca potrdi projektno nalogo.
IV. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora so državni organi oziroma
organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki v
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 in
nosilci javnih pooblastil, za katere se v postopku priprave
državnega lokacijskega načrta izkaže, da rešitve posegajo v
njihovo delovno področje.
IV.1 Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave
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. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo,
7. Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Maribor,
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike
Slovenije za okolje, Urad za okolje,
9. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike
Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
10. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike
Slovenije za okolje, Urad za meteorologijo,
11. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
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. ELES d. o. o., Ljubljana,
18. Elektro Maribor d. d., Maribor,
19. Geoplin plinovodi d. o. o., Ljubljana,
20. občine in njihove gospodarske javne službe.
Ministrstvu, pristojnemu za kulturo, MOP predloži v vednost vloge za pridobitev smernic za načrtovanje strokovnih
podlag urejanja prostora in mnenj k dopolnjenemu predlogu
državnega lokacijskega načrta z vsemi prilogami.

Uradni list Republike Slovenije
IV.2 Organizaciji oziroma nosilca javnih pooblastil, ki
morata v postopku priprave državnega lokacijskega načrta
sodelovati le s posredovanjem podatkov o lastnem omrežju
oziroma napravah in ureditvah, sta Telekom Slovenije d. d.
in Dravske elektrarne Maribor d. o. o.
IV.3 Nosilci urejanja prostora, ki v postopku izdelave
študije variant dajo 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 civilno letalstvo,
4. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice,
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 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 ter celovite presoje vplivov na okolje da stališče k predlogu najustreznejše variantne rešitve in mnenje
o ustreznosti okoljskega poročila, so Ministrstvo za okolje in
prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, in sicer 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,
Sektor 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 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 odloči o okoljevarstvenem soglasju, je Ministrstvo
za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje,
Urad za okolje, in sicer na podlagi mnenj o sprejemljivosti
nameravanega posega:
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, Urada za upravljanje z vodami,
5. Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
6. Ministrstva za kulturo.
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za okolje se v 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 in druge prostorske konference, analize
prostora, pridobljenih smernic in njihove analize, na podlagi
analiz stanja, teženj in razvojnih možnosti v prostoru ter študije ranljivosti, predlaga poteke variant glavne ceste.
MOP, ministrstvo, pristojno za promet, in DARS potrdijo
predlagan obseg variant, za katere izdelovalec strokovnih
podlag v primerni natančnosti izdela variantne rešitve kot
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celovite urbanistične, krajinske in arhitekturne oziroma gradbeno-tehnične strokovne rešitve.
Načrtovalec izdela študijo variant, v kateri na podlagi
strokovnih podlag presodi in primerja variantne rešitve z vidika prostorskega razvoja (racionalna raba prostora), s funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega vidika ter z vidika
sprejemljivosti načrtovanih ureditev v lokalnem okolju.
V sklepnih ugotovitvah študije variant načrtovalec predlaga in utemelji najustreznejši potek trase glavne ceste in da
usmeritve za njeno optimizacijo pri izdelavi strokovnih podlag
in predloga državnega lokacijskega načrta.

VII. Postopek in roki za pripravo državnega lokacijskega načrta
VII.1 Postopek priprave državnega lokacijskega načrta
se vodi v skladu z Zakonom o urejanju prostora. Študija
variant, strokovne podlage iz VI.1 točke in VI.2 točke tega
programa priprave in državni lokacijski načrt se v vseh fazah
izdelajo 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).

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, relevantna za izdelavo
naloge.

VII.2 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 varstvo
okolja, oziroma lahko v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje
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 varstvo okolja,
oziroma presojo sprejemljivosti njegovih vplivov na varovana
območja v skladu z določbami zakona, ki ureja ohranjanje
narave. Zagotovita 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 planov 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 varstvo okolja, oziroma presojo sprejemljivosti
njegovih vplivov na varovana območja v skladu z določbami
zakona, ki ureja ohranjanje 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.

VI.1 V postopku izdelave študije variant se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– analiza stanja in teženj v prostoru: analiza fizičnih lastnosti in pravnega stanja prostora ter problemov, ki izhajajo
iz dosedanjega prostorskega razvoja;
– analiza razvojnih možnosti v prostoru: ugotovitev novih razvojnih potreb, teženj in različnih pobud na obravnavanem območju, analiza možnosti glede načrtovanja prostorske
ureditve;
– študija ranljivosti prostora: analiza pričakovanih vplivov prostorske ureditve na posamezne sestavine prostora,
vrednotenje in 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 in ureditve, z ustreznimi poročili in utemeljitvami;
– idejna zasnova nove prometne ureditve, tudi v razmerju do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest,
poti, ipd.);
– idejna zasnova novih in zaščite, prestavitve ter ukinitve 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.

VII.3 Faza študije variant in celovite presoje vplivov na
okolje
1. Pridobitev smernic za načrtovanje:
– DARS zagotovi gradivo za pridobitev smernic (lega
prostorske ureditve v širšem prostoru s tehničnim poročilom);
– MOP pridobi smernice za načrtovanje in strokovne
podlage urejanja prostora od nosilcev urejanja prostora iz
IV.1 točke in podatke organizacij oziroma nosilcev javnih
pooblastil iz IV.2 točke tega programa priprave;
– nosilci urejanja prostora predložijo smernice v
30 dneh po prejemu vloge; nosilci urejanja prostora v tem
roku pošljejo tudi strokovne podlage urejanja prostora, s katerimi razpolagajo in ki se nanašajo na območje oziroma so
predmet načrtovanja; v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje
narave, se, kadar 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 VI.1 točke tega programa priprave, vključno z okoljskim poročilom;
– načrtovalec izdela študijo variant s predlogom najustreznejše variantne rešitve;
– MOP zagotovi recenzijo študije variant in revizijo
okoljskega poročila;
– Potem, ko MOP predloži recenzijo študije variant in
revizijo okoljskega poročila, načrtovalec dopolni študijo va-
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riant, predlog najustreznejše variantne rešitve in okoljsko
poročilo;
– k izdelani in po potrebi dopolnjeni študiji variant ter
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.3 točke tega programa priprave; hkrati MOP predloži ministrstvu, pristojnemu
za varstvo okolja, poleg predloga najustreznejše variantne
rešitve tudi okoljsko poročilo in njegovo revizijo z namenom,
da le-to 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 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 v največji
možni meri upošteva stališča nosilcev urejanja prostora iz
IV.3 točke tega programa priprave, priporočila druge prostorske konference in v čim večji meri mnenja in pripombe javnosti ter nosilcev urejanja prostora iz IV.4 točke tega programa
priprave, pri čemer mora DARS obrazložiti način upoštevanja
in razloge za neupoštevanje;
– MOP pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, dopolnjeno študijo variant s predlogom najustreznejše
variantne rešitve, da le-to 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;
– s potrjenim predlogom 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 območje
celotne 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 smernice k izbrani
varianti od nosilcev urejanja prostora iz IV.1 točke tega programa priprave;
– nosilci urejanja prostora, ki so za to zaprošeni, predložijo dopolnitve smernice 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 po predložitvi pripomb 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 in revizijo poročila o vplivih na okolje, da le-to pripravi osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju;
– MOP seznani 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 in osnutka odločitve o okoljevarstvenem
soglasju na sedežu pripravljavca ter v 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, posredoval zahtevane podatke o
načrtovanih ureditvah, o kraju in času javne razgrnitve ter
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, v svetovnem spletu ter na krajevno običajen način, in
sicer najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve;
– MOP med javno razgrnitvijo organizira javno obravnavo, ki mora biti v občinah, na katere se nanaša načrtovana
prostorska ureditev;
– MOP v sodelovanju z občinami med javno razgrnitvijo
in javno obravnavo 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, katerih delovno
področje utegnejo pokrivati predlagane spremembe, in 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 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 morebitnih 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 dopolnjenega 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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Št.

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 15 dneh po
prejemu vloge;
– MOP posreduje DARS mnenja nosilcev urejanja prostora z namenom, da načrtovalec izdela usklajen dopolnjen
predlog državnega lokacijskega načrta;
– MOP 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, posreduje usklajen dopolnjen predlog
državnega lokacijskega načrta Vladi Republike Slovenije v
sprejem; sestavni del gradiva so priporočila obeh prostorskih konferenc ter stališča do pripomb in predlogov z javne
razgrnitve;
– Vlada Republike Slovenije sprejme državni lokacijski
načrt z uredbo in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VIII. Končna določba
Ta program priprave nadomesti Program priprave državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Ptuj–
Markovci (Uradni list RS, št. 1/04).
IX. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 350-08-53/2005-BaB
Ljubljana, dne 22. maja 2006
EVA 2006-2511-0106
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
Soglašam!
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

2726.

Seznam obstoječe vodne infrastrukture

Na podlagi drugega odstavka 190. člena Zakona o
vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 –
ZZdrI-A in 41/04 – ZVO-1) objavlja Ministrstvo za okolje in
prostor

SEZNAM
obstoječe vodne infrastrukture
I
Ta seznam navaja obstoječe pregrade in jezove ter
objekte za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, ki so postali vodna infrastruktura z dnem uveljavitve Zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A in
41/04 – ZVO-1).
Vodna infrastruktura je navedena po podrazredih, skladno s predpisom, ki določa vodno infrastrukturo.

II
Tabela 1: 21520 PREGRADE IN JEZOVI, razen objektov za zadrževanje naplavin, plavja ali plavin
Št.

Ime objekta

Odd. ARSO

X

Y

Lokac. št.

Inventar. št.

1
2
3
4
5
6

A.K. Ledavsko jezero
A.K. Hodoš
A.K. Bukovniško jezero
A.K. Negovsko jezero
A.K. Blaguško jezero
A.K. Gajševsko jezero

MS
MS
MS
MS
MS
MS

178635
188940
170675
161677
158682
154874

579852
600327
602616
574284
577201
586599

814421000
814416000
814426000
814345000
814345000
814345000

12523051944
12523056080
12523056087
12523056088
12523056081
12523051945

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Akumulacija Medvedci
Akumulacija Požeg
Akumulacija Dežno
Akumulacija Pernica I
Akumulacija Pernica II
Akumulacija Pristava
Akumulacija Komarnik
Akumulacija Radehova
Akumulacija Gradišče
Akumulacija Savci

MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB

136063
142335
132228
161032
160024
158181
158749
157748
159 246
147535

552462
551163
567553
555988
556246
559016
561965
564741
566955
580205

823686000
823688000
823663000
823834000
823834000
823837000
823839000
823848000
823847000
823882000

12523056069
12523056070
12523056071
12523056072
12523056073
12523056074
12523056075
12523056076
12523056077
12523056078

17
18
19
20
21

Sotelsko jezero – pregrada Vonarje
Sotelsko jezero – pregrada Prišlin
Slivniško jezero – pregrada Tratna
Šmartinsko jezero – pregrada Loče
Žovneško jezero – pregrada Trnava

CE
CE
CE
CE
CE

114191
117621
117084
125735
124906

547728
550295
534132
520308
502513

831921690
831921790
831683950
831668510
831646410

12523052158
12523052156
12523052154
12523052153
12523052056

22

Zadrževalnik Drtijščica

LJ

478052

113298

851324000

12523056141
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KR

128875

456171

861165101

12523053542

24
25

Pregrada na jezeru Črnava
v Predvoru
Akumulacija Vogršček
Akumulacija Kozlink

NG
NG

85400
95815

401515
385590

876480900
876820201

12523053242
12523053309

26
27
28

Pregrada Vanganel
Pregrada Klivnik
Pregrada Mola

KP
KP
KP

41405
45670
43808

404985
435848
438773

885160000
885212000
885212000

12523055999
12523055985
12523056160

Tabela 2: 24202 OBJEKTI ZA VARSTVO PRED ŠKODLJIVIM DELOVANJEM VODA NA OGROŽENIH OBMOČJIH, razen
objektov za zadrževanje naplavin, plavja ali plavin

Št.
1

Ime objekta
Zadrževal. Radmožanci

Odd. ARSO
MS

X
609212

Y
159893

Lokac. št.
814425000

Inventar. št.
12523052046

2

Zadrževal. Bolehnečici

3

Suhi zadrževalnik Libanja

MS

582962

155953

814345000

12523056089

MB

144 062

593822

823960000

4
5

12523056079

Suha pregrada na Lahovnici
Zadrževalnik Prigorica

CE
LJ

123862
63210

521177
479895

831688510
851832000

12523052239
12523055843

6

LJ

86863

438100

851460000

12523053094

7
8

Zadrževalnik na Reki, Logatec
Zadrževalnik na Olševnici pred
Srednjo vasjo
Zadrževalnik Pikolud

KR
NG

124417
90405

456365
395790

861170000
876354002

12523056083
12523053532

9

Zadrževalnik Pikol

NG

89220

396140

876490104

12523055847

III.
Ta seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0071-81/2006
Ljubljana, dne 26. maja 2006
EVA 2006-2511-0114
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

SODNI SVET
2727.

Akt o spremembi Akta o določitvi števila
sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih
sodiščih v Republiki Sloveniji

Na podlagi 38. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00, 73/04 in 72/05) je Sodni svet
Republike Slovenije na 36. seji dne 1. 6. 2006 sprejel

AKT
o spremembi Akta o določitvi števila sodniških
mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih
v Republiki Sloveniji
I
V Aktu o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 35/94, 55/94, 40/96, 62/96 – popravek, 68/96, 71/97,
27/98, 50/98, 52/98, 65/98, 74/99, 17/00, 28/00, 81/00 in
47/01, 87/02, 95/02 in 6/03 – popravek, 92/03, 6/04, 23/04 in
66/04) se na Okrajnem sodišču v Mariboru 45 sistemiziranih
sodniških mest poveča za 6 sodniških mest “medokrajnih
sodnikov” po prvem odstavku 69. člena Zakona o sodniški
službi.
Okrajno sodišče v Mariboru ima odslej predsednika,
44 sodnikov ter 6 “medokrajnih sodnikov”.
II
Ta Akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Predsednik
Sodnega sveta Republike Slovenije
Marjan Pogačnik l.r.
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OBČINE

CERKVENJAK
2728.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Cerkvenjak

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93 in 121/05) in 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99 in 28/01) Občinski svet Občine Cerkvenjak na 7. izredni seji dne 12. 6. 2006 sprejme

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine
Cerkvenjak
I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Cerkvenjak se imenujejo:
Predsednik: Veberič Boris, Nikova ul. 16, 2230 Lenart
Namestnik predsednika – Darko Fras, Zg. Senarska 15,
2235 Sv. Trojica v Slov. gor.
Član: Borko Anica, Cerkvenjak 14; 2236 Cerkvenjak
Namestnik: Olga Korošak, Cogetinci 78B; 2236 Cerkvenjak
Član: Govedič Andreja, Cerkvenjak 31B; 2236 Cerkvenjak
Namestnik: Danijel Kuri, Cogetinci 34; 2236 Cerkvenjak
Član: Franc Kocuvan, Kadrenci 4; 2236 Cerkvenjak
Namestnik: Ivan Lorenčič, Cerkvenjak 21; 2236 Cerkvenjak
Sedež volilne komisije je na naslovu Cerkvenjak 25,
2236 Cerkvenjak.
Mandat članov komisije traja 4 leta od dneva pričetka
veljave sklepa o imenovanju.
II.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga sprememb
in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta
Prostorski ureditveni pogoji za območje
Občine Dornava
1.
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta Prostorski ureditveni pogoji
za območje Občine Dornava, ki ga je v maju 2006 izdelala
družba Urbis, d.o.o., Maribor.
2.
Javna razgrnitev predloga prostorskega akta bo v prostorih Občine Dornava, Dornava 125. Javna razgrnitev bo od
ponedeljka, 26. 6. 2006 do vključno srede, 26. 7. 2006.
3.
V času javne razgrnitve bo javna obravnava predloga
prostorskega akta izvedena v sredo, 12. 7. 2006, ob 19. uri,
na sedežu Občine Dornava, Dornava 125.
4.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo
pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu predlogu prostorskega akta na naslov Skupna občinska uprava, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj, ali pa jih na sami razgrnitvi vpišejo v knjigo
pripomb. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne
razgrnitve.
5.
Ta sklep so objavi v Uradnem listu RS in v časopisu
Štajerski tednik.
Št. 350-05-106/04
Dornava, dne 8. junija 2006
Župan
Občine Dornava
Franc Šegula l.r.

Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l.r.

GORENJA VAS - POLJANE

DORNAVA
2729.

Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb
in dopolnitev izvedbenega prostorskega
akta Prostorski ureditveni pogoji za območje
Občine Dornava

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1) in
35. člena Statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št. 47/99,
Uradni vestnik Občine Dornava, št. 2/00, 1/03), je župan
Občine Dornava sprejel

2730.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02) in 99. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99 in Uradni list RS, št.
80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 23.
redni seji dne 8. 6. 2006 sprejel
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ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine
Gorenja vas - Poljane za leto 2006
1. člen
Odlok o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za
leto 2006 (Uradni list RS, št. 35/06) se v 3. členu spremeni
tako, da se na novo glasi:
»3. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A)
I.
70

71

72

73

74

II.
40

41

42

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN
STORITVE
706 DRUGI DAVKI
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI
OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 DENARNE KAZNI
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
STORITEV
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
PREJETE DONACIJE (730+731)
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
TRANSFERNI PRIHODKI
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM
412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

1.631.199
625.579
415.189
327.543
62.015
25.631

210.390
33.571
2.505
915
1.500
171.899
51.458
11.458

40.000
177.728
177.728
776.434
776.434
1.829.484
342.313
67.059
10.850
246.723
6.000
11.681
360.144
17.975
247.645
27.948
66.576
1.082.996
1.082.996

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

44.031

430 INVESTICIJSKI TRANSFER

III.

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM
IN FIZ.OSEBAM

14.509

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

29.522

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (SKUPAJ
PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)

–198.284

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)

5.500

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

5.500

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
44

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

38.500

440 DANA POSOJILA
VI.

5.500

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

33.000

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

–33.000

VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO
PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) – (II.
+ V.)

–231.284

C)

RAČUN FINANCIRANJA

50

VIII. ZADOLŽEVANJE (500)

100.000

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

100.000

IX. ODPLAČILA DOLGA (550)

15.000

55

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

15.000

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)

85.000

XI.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.)
– (II.+V.+IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB
KONCU PRETEKLEGA LETA

–146.284
146.284

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena
na programe in podprograme ter proračunske postavke, te
pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim
kontnim načrtom.«
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in
načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se
objavita na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 007-410-9/06
Gorenja vas, dne 8. junija 2006
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Jože Bogataj l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2731.

Št.

Odlok o potrditvi zaključnega računa
proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za
leto 2005

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), 13. člena
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98,
1/99 in 79/99) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) ter 16. člena Statuta Občine
Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99 in
Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas
- Poljane na 23. redni seji dne 8. 6. 2006 sprejel

ODLOK
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine
Gorenja vas - Poljane za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna občine Gorenja
vas - Poljane za leto 2005.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV:
Skupina/podskupina kontov

41

42

43

III.

A)

I.

70

71

72

73

74

II.
40

Proračun
leta 2005

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
1.363.787.413
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
549.419.678
DAVČNI PRIHODKI
390.669.894
700 Davki na dohodek in dobiček
314.406.964
703 Davki na premoženje
60.377.667
704 Domači davki na blago in
storitve
15.885.263
706 Drugi davki
0
NEDAVČNI PRIHODKI
158.749.784
710 Udeležba na dobičku in
dohodki od premoženja
47.800.778
711 Takse in pristojbine
2.295.470
712 Denarne kazni
674.712
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
1.445.292
714 Drugi nedavčni prihodki
106.533.532
KAPITALSKI PRIHODKI
10.000.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
10.000.000
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
0
PREJETE DONACIJE
79.050.083
730 Prejete donacije iz domačih
virov
79.050.083
731 Prejete donacije iz tujine
0
TRANSFERNI PRIHODKI
725.317.652
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
725.317.652
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
1.275.062.398
TEKOČI ODHODKI
201.416.802
400 Plače in drugi izdatki
zaposleni
51.674.274

B)
IV.

V.
44

VI.

C)
VII.
50
VIII.
55
IX.
X.
XI.
XII.

D)
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401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam
432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)
(PRORAČUNSKI
PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKI DELEŽEV
(750+751+752)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.
– VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI. + VII.
– VIII. – IX = - III.)
STANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH – 31.12. PRETEKLEGA
LETA
PRORAČUNSKA REZERVA
OBČINE

Stran
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8.871.183
131.240.881
3.366.092
6.264.371
360.090.788
16.905.758
208.325.839
25.868.348
108.990.843
0
596.853.047
596.853.047
116.701.762
17.327.331
99.374.431

88.725.015

7.315.126
8.915.125

7.315.126
1.599.999
–1.599.999

4.928.523
4.928.523
4.928.523
6.000.000
86.053.539
–1.071.477
–88.725.015
37.270.912

19.284.511,00

Stran
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Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih
terjatev in naložb, izkaz računa financiranja ter bilanca stanja
so sestavni del zaključnega računa proračuna.

3. člen
Sredstva na računih po zaključnih računih proračuna v
višini 123.324.451,00 SIT so prenesena v splošni sklad in v
proračun občine za leto 2006 kot sredstva na računih.
4. člen
Sredstva proračunske rezerve občine po zaključnem
računu proračuna v višini 19.284.511,00 SIT so prenesena
v rezervni sklad.
5. člen
V okviru prihodkov proračuna so zajeti tudi lastni prihodki krajevnih skupnosti v višini 31.463.455,00 SIT in odhodki
krajevnih skupnosti v isti višini.
6. člen
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-410-10/06
Gorenja vas, dne 8. junija 2006
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Jože Bogataj l.r.

2732.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za
gospodarsko cono Dobje

Na podlagi 23. in 72. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03) ter 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski
svet Občine Gorenja vas - Poljane na 23. seji dne 8. 6. 2006
sprejel

ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu za gospodarsko
cono Dobje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt za
gospodarsko cono Dobje, ki ga je izdelal URBI d.o.o. Oblikovanje prostora iz Ljubljane pod številko 5006 julija 2005.
2. člen
(vsebina občinskega lokacijskega načrta)
Občinski lokacijski načrt iz 1. člena tega odloka določa mejo območja urejanja, funkcijo območja, lego, potek,
zmogljivost ter velikost objektov in naprav, pogoje za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje objektov, naprav
in ureditev, pogoje za prometno, komunalno in energetsko
urejanje območja, okoljevarstvene ukrepe, parcelacijo, dinamiko izvajanja posegov, tolerance in nadzor nad izvajanjem
odloka.

buje:

3. člen
(vsebina občinskega lokacijskega načrta)
Občinski lokacijski načrt iz 1. člena tega odloka vse-

Uradni list Republike Slovenije
1. Tekstualni del:
– odlok o občinskem lokacijskem načrtu,
– obrazložitev občinskega lokacijskega načrta,
– smernice in mnenja,
2. Grafični del:
– izsek iz prostorskega plana občine
M 1:5.000
– katastrski načrt
M 1:2.880
– katastrski načrt z vrisano mejo območja
M 1:500
– ureditvena situacija
M 1:500
– prikaz vplivov načrtovanih ureditev
M 1:500
– zasnova prometne ureditve
M 1:500
– zasnova komunalne in energetske ureditve M 1:500
– elementi za parcelacijo in zakoličbo
M 1:500
II. UREDITVENO OBMOČJE
4. člen
(obseg ureditvenega območja)
Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta obsega zemljišča z naslednjimi parc. št. v k.o. Dobje: 9/3, 9/2,
9/5, 2/3, 248, 12, 247, 246, 13/2, 13/1, 11/1.
5. člen
(funkcija ureditvenega območja)
(1) Območje lokacijskega načrta je namenjeno za proizvodne, storitvene, komunalne, trgovske in gostinske dejavnosti ter za šport in rekreacijo pod pogojem, da dejavnosti
nimajo škodljivih vplivov na okolje ter na bivalne in delovne
pogoje v območju in izven njega.
(2) Na posamezni gradbeni parceli so dopustne spremembe dejavnosti skladno z osnovno namembnostjo, opredeljeno v lokacijskem načrtu.
(3) Lokacijski načrt določa rušitev proizvodnih in stanovanjskih objektov parc. št. 248, 247 in 246 K.O. Dobje.
(4) Ureditveno območje obsega:
– gradbene parcele za gradnjo objektov ter zunanjih
manipulativnih, skladiščnih in parkirnih površin,
– interno cesto s priključkom na državno cesto,
– prestavitev in kabliranje daljnovoda ter komunalne,
energetske in telekomunikacijske vode, objekte in naprave.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE
V PROSTOR
6. člen
(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo platojev)
(1) Območje občinskega lokacijskega načrta se izvede
z izravnavo in nasutjem obstoječega terena v enoten plato, ki
bo usklajen z višinskim potekom interne ceste (višinska kota
ceste je 390,93 m). Urejen plato mora biti nad koto poplavne
vode Poljanske Sore. Zagotoviti je potrebno ustrezno utrditev
nasipnih brežin.
(2) Višinske razlike terena se urejajo z blagimi brežinami, urejenimi kot zelenice in zasajene z avtohtonim drevjem
in grmičevjem. Oporni zidovi so dopustni le na mestih, kjer
brežin ni možno drugače zavarovati. Oporni zidovi morajo biti
izvedeni v vidnem kamnu in ozelenjeni s plezalkami.
(3) Vse proste površine se morajo urediti kot zelenice,
zasajene z avtohtonim drevjem in grmičevjem.
(4) Vse prometne, parkirne in manipulativne površine
morajo biti asfaltirane in obrobljene z dvignjenimi robniki.
(5) Gradbeni odpadki pri rušitvi objektov na parcelah
št. 248, 247 in 246 k.o. Dobje se vgradijo v predviden nasip
južnega dela območja.
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7. člen
(pogoji za razporeditev gradbenih parcel in objektov)
(1) Občinski lokacijski načrt določa 13 gradbenih parcel
za gradnjo objektov, ki so orientirane pravokotno na interno
cesto, s katere je tudi dostop.
(2) Na vsaki gradbeni parceli je določeno območje stavbišča za postavitev objektov. Minimalni odmik območja od
sosednje gradbene parcele je 5,0 m in od roba zelenice ob
interni cesti 3,0 m. Predvideni objekti lahko obsegajo do 60%
območja stavbišča. Lega in orientacija objekta ter zunanje
utrjene površine morajo omogočiti neoviran dovoz, obračanje
in manipulacijo za tovorna in osebna vozila in parkiranje. Dopustno je združevanje ali delitev gradbenih parcel in območij
stavbišč pod pogoji, ki veljajo za osnovne gradbene parcele
in stavbišča (odmiki stavbišča od prometnih površin in sosednjih parcel, smeri uvozov).
(3) Regulacijske linije (RL) so določene in prikazane v
grafični prilogi:
– ob robu cestnega sveta državne ceste,
– ob robu zelenice ob interni cesti (6 m od osi ceste)
– ob peti nasipa in robu pločnika priključne ceste.
(4) Gradbena linija (GL) je ob severni fasadi objektov na
gradbenih parcelah št. 1, 2, 3, 4, 5 in 6, v minimalni oddaljenosti 5,0 m od roba oziroma bankine ob državni cesti.
(5) Gradbena meje (GM) so v oddaljenosti 9,0 m, obojestransko od osi interne ceste.
(6) Vsaj 10% gradbene parcele mora biti ozelenjene z
zelenicami.
(7) Gradbene parcele se lahko ogradijo z žično ograjo
višine do 2,5 m, z obojestransko ozelenitvijo.
8. člen
(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo objektov)
(1) Tlorisni gabariti objektov niso določeni in se prilagodijo potrebam investitorja. Podrobneje se določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Tlorisna površina objektov lahko obsegajo do 60% območja
stavbišča.
(2) Maksimalna etažnost je (K)+P+1, višina kapi ali
zgornjega venca objekta je do 10,0 m.
(3) Kota urejenih tal pritličja mora biti prilagojena koti
interne ceste in višini izvedenih platojev pred objektom z
odstopanjem do +/- 1,0 m.
(4) Objekti na posamezni gradbeni parceli morajo biti
oblikovani enotno. Objekti z večjim volumnom so lahko izvedeni z manjšim zamikom fasad, usklajeno s funkcionalnimi
in tehnološkimi zahtevami in možnostmi. Manjši objekti so
v oblikovanju podrejeni oblikovanju večjih objektov. Oblikovanje vhodov naj bo poudarjeno. Dopustna je postavitev
rastlinjakov (steklenjakov in plastenjakov).
(5) Fasade so lahko iz tipskih betonskih, toplotno izoliranih fasadnih plošč, fasadne opeke, lesa, stekla ali ometa.
Barve fasad naj bodo bele ali v svetlih pastelnih tonih
(6) Strehe objektov so lahko ravne ali simetrične dvokapnice z blagim naklonom. Sleme mora biti orientirano po
dolžini objekta, temna kritina. Ločne, žagaste ali druge indu
strijske strehe so dopustne le na objektih in delih objektov,
kjer to zahteva tehnološki proces.
(7) Nad vhodi in uvozi ter nad zunanjimi skladišči so
dopustni nadstreški.
IV. ZASNOVA PROJEKTNE REŠITVE PROMETNE
INFRASTRUKTURE
9. člen
(interna cesta in priključek na državno cesto)
(1) Območje občinskega lokacijskega načrta se prometno napaja z državne ceste R1-210, odsek št. 1110 Škofja
Loka–Gorenja vas.
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(2) Predvidena je razširitev državne ceste proti jugu za
ureditev levega zavijalnega pasu in pločnika. Na južni strani
državne ceste je predvidena varnostna ograja. Dopustno je
fazno izvajanje priključka na državno cesto.
(3) Vse gradbene parcele so dostopne z interne ceste.
Vozišče interne cesta širine 6,0 m (2 x 3,0 m) z enostranskim
pločnikom in enostransko bankino.
(4) Priključek je orientiran pravokotno na državno cesto, širina priključka je 6,0 m (2 x 3,0 m) z enostranskim
pločnikom širine 1,6 m. Priključek mora biti prilagojen niveleti državne ceste. Območje križišča in njegova neposredna
okolica morata biti urejena tako, da je zagotovljena zadostna preglednost na območju priključka in na državni cesti.
Priključek mora biti urejen s predpisano talno in vertikalno
prometno signalizacijo in osvetljen.
(5) Minimalni radij priključne ceste na državno in interno
cesto je 12,0, minimalni radij uvoza na gradbene parcele je
7,0 m.
(6) Peš površine, vhodi v objekte in prečkanja cest v
območjih križišč morajo biti brez arhitekturnih ovir.
10. člen
(interni promet)
(1) Na gradbeni parceli je potrebno zagotoviti ustrezno površino za neoviran dovoz, obračanje in manipulacijo
vozil ter parkiranje. Dopustne so spremembe dovozov na
gradbene parcele, skladno s funkcionalnimi potrebami in
možnostmi.
(2) Za mirujoči promet je potrebno zagotoviti ustrezno
število parkirnih mest na vsaki gradbeni parceli. Število parkirnih mest mora biti v skladu z normativi za posamezno
dejavnost.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ENERGETSKE,
KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA
OBJEKTOV NANJO
11. člen
(skupne določbe)
(1) Objekti na območju urejanja se morajo priključiti
na javna omrežja za oskrbo z vodo, odvajanje odpadnih in
padavinskih vod, oskrbo z električno energijo in na telekomunikacijsko omrežje.
(2) Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in
telekomunikacijskih vodov in naprav mora potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev. Tehnični
elementi, vzporedni poteki in križanja morajo biti v skladu s
tehničnimi normativi in standardi.
(3) Komunalni vodi, ki potekajo ob državni cesti in jo
prečkajo morajo biti v posebnih ceveh, ki omogočajo popravila in obnovo brez prekopov ceste. Pokrovi jaškov in naprave
komunalnih vodov morajo biti izven vozišča državne ceste.
12. člen
(vodovod)
(1) Oskrba z vodo je predvidena z dvostranskim napajanjem iz obstoječega javnega vodovoda DN 250. Priključna
vodovoda potekata po parcelah št. 2/1, 9/1, 11/1 v k.o. Dobje.
Zagotovljene morajo biti potrebe po sanitarni, tehnološki in
požarni vodi.
(2) Oskrba objektov z vodo je iz vodovoda NL DN 200,
ki poteka po interni cesti. Na vodovodu so predvideni nadzemni hidranti na razdalji do 80 m.
(3) Za večje potrebe po tehnološki vodi se morajo uporabljati zaprte sisteme z reciklažo.
(4) Priključki obstoječih objektov na javni vodovod ob
državni cesti se ukinejo.
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13. člen
(kanalizacija)

(1) Kanalizacija je načrtovana v ločenem sistemu.
(2) Odpadne komunalne vode iz objektov bodo speljane
v kanalizacijo, ki poteka po interni cesti in do črpalnega jaška.
Dopustna je sprememba lokacije črpališča. Od črpalnega jaška do jaška obstoječe kanalizacije na severni strani državne
ceste, poteka tlačni vod po parcelah št. 11/1, 14/3, 14/7, 14/4,
1436/3, 14/6 k.o. Dobje.
(3) Padavinske vode s strešnih površin objektov se
bodo odvajale v ponikovalnice, dopustno je odvajanje v meteorno kanalizacijo.
(4) Padavinske vode z interne ceste, priključne ceste
in z utrjenih površin gradbenih parcel se bodo odvajale v
meteorno kanalizacijo in preko peskolova in lovilca olj v
potok. Zagotovljeno mora biti redno vzdrževanje peskolova
in lovilca olj.
(5) Tehnološke in druge odpadne vode se morajo pred
izpustom v kanalizacijo ustrezno očistiti.
14. člen
(elektrika)
(1) Preko jugozahodnega dela območja poteka 20 kV
daljnovod, ki se kablira in prestavi. SN električni kabel bo
potekal v kabelski kanalizaciji od stebra na južni strani območja OLN proti severu in ob interni cesti do predvidene
transformatorske postaje, od tu pa proti vzhodu do droga
daljnovoda.
(2) Napajanje predvidenih objektov bo iz nove transformatorske postaje z NN kabelskem razvodom v kabelski
kanalizaciji.
(4) Obstoječ nizkonapetostni zračni vod se ukine.
15. člen
(javna razsvetljava)
Javna razsvetljava s tipskimi svetilkami je predvidena
ob interni cesti in ob priključku na državno cesto. Napajanje
bo s kabli v kabelski kanalizaciji iz prižigališča ob transformatorski postaji.
16. člen
(ogrevanje)
Ogrevanje objektov bo z malimi plinskimi cisternami ali
s kurilnim oljem, ki ga je potrebno hraniti v enoplaščni cisterni
v lovilnem bazenu v objektu ali v dvoplaščni, vkopani v teren.
Plinske cisterne, cisterne za kurilno olje in kotlovnice morajo
biti izvedeni po predpisih, ki urejajo gradnjo teh prostorov in
naprav.
17. člen
(telekomunikacije)
(1) Predvideni objekti bodo z zemeljskim kablom priključeni na obstoječe telefonsko omrežje. Priključni telefonski
kabel bo potekal po naslednjih parcelah št. 11/1, 14/3, 14/7,
14/4, 1436/3, 14/6 k.o. Dobje.
(2) Razvod TK omrežja in KKS omrežja bo v kabelski
kanalizaciji pod bankino interne ceste.
18. člen
(odstranjevanje odpadkov)
Na vsaki gradbeni parceli mora biti zbirno in odjemno
mesto za komunalne odpadke, dostopno za komunalna vozila. Prostor, kjer bodo nameščene posode mora biti utrjen,
pokrit in ograjen in urejen tako, da je možno redno čiščenje.
Zagotovljeno mora biti ločeno zbiranje komunalnih odpadkov
in varno ravnanje s posebnimi odpadki.
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VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN TRAJNOSTNO RABO
NARAVNIH DOBRIN
19. člen
(varstvo tal)
(1) Posegi pri urejanju platoja, dovozne ceste ter gradnji
komunalne in energetske infrastrukture se izvajajo tako, da
bodo prizadete čim manjše površine tal.
(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in
gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, ter materiali, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. Na
transportnih in gradbenih površinah ter deponijah gradbenih
materialov se preprečijo emisije prahu z vlaženjem. S teh
površin je potrebno preprečiti odtekanje vode na kmetijske
površine in v Poljansko Soro. Predvideti je potrebno ločene
ukrepe za ravnanje, odstranitev in odlaganje materialov, ki
vsebujejo škodljive in nevarne snovi.
(4) Humus z območja gradnje se odstrani in deponira za
kasnejšo sanacijo in rekultivacijo brežin in ureditev zelenic.
Deponija se uredi tako, da se ohrani njena rodovitnost in
količina. Deponija mora biti zaščitena pred onesnaževanjem
in erozijskimi procesi.
20. člen
(vodnogospodarske ureditve in ohranjanje narave)
(1) Minimalni odmik pete nasipa južnega platoja od vrha
brežine Poljanske Sore je 25 m.
(2) Na poplavni površini, južno od OLN, sta predvideni
dve območji, na katerih se bo znižal teren, skladno s Hidravlično presojo Poljanske Sore na območju dolvodno od
mostu v Gorenji vasi in gospodarske cone Dobje – dopolnitev
februar 2006 (Inženiring za vode d.o.o., februar 2000). Na
poplavnih površinah niso dovoljene dejavnosti in gradnje,
ki imajo lahko ob poplavi škodljive vplive na vode, vodna
in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost
območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
(3) Izvir in struga potoka na gradbeni parceli št. 8 se
ustrezno zajezi in kanalizira. Izven območja OLN se struga
potoka ohrani v naravnem stanju.
(4) Brežina nasipa na južni, vzhodni in zahodni strani
območja se mora ustrezno utrditi in zasaditi z avtohtono
drevesno in grmovno vegetacijo.
(5) Nasipne brežine južnega platoja ne smejo segati
preko meje lokacijskega načrta.
(6) Med pripravljalnimi in gradbenimi deli je treba zagotoviti vse okoljevarstvene ukrepe za morebitno onesnaženje
Poljanske Sore.
(7) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo
usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednost
in ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni s strokovnem
gradivu »Naravovarstvene smernice za pripravo Občinskega
lokacijskega načrta za gospodarsko cono Dobje« (ZRSVN,
OE Ljubljana, maj 2005).
21. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje lokacijskega načrta je uvrščeno v IV. območje varstva pred hrupom. V območju lokacijskega načrta niso
dopustne dejavnosti, ki presegajo dovoljene nivoje hrupa.
(2) Ukrepi za varovanje pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi, ki urejajo hrup v naravnem in življenjskem okolju.
(3) Vse naprave, ki so lahko vir hrupa in delovna mehanizacija mora biti opremljeni s certifikati, da ne presegajo
zakonsko določenih vrednosti. Hrupna dela se morajo izvajati
med 7. in 19. uro.
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22. člen
(varstvo zraka)
(1) V območju lokacijskega načrta niso dopustne dejavnosti in posegi, ki presegajo dovoljene emisije v zrak.
(2) V času gradnje je treba upoštevati predpise, ki urejajo emisijske norme za naprave, ki se med gradnjo uporabljajo
za pripravo gradbenega materiala. Potrebno je vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne površine. Ter prekrivanje
sipkih tovorov pri transportu po javnih prometnih površinah.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
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26. člen
(organizacija gradbišča)
Organizacija gradbišča mora upoštevati urejanje platojev in gradnjo objektov, interne ceste in priključka na državno
cesto ter trase izvajanja gospodarske javne infrastrukture. Za
potrebe gradbišča se uporabljajo obstoječe komunikacije.
XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
27. člen
Investitorji objektov so dolžni, pred vlogo za pridobitev
gradbenega dovoljenja, pridobiti soglasja pristojnih nosilcev
urejanja prostora k predvidenim projektnim rešitvam objektov, zunanjih površin in priključkov na infrastrukturo.

23. člen
(varstvo pred požarom)

XII. TOLERANCE

(1) V objektih je potrebno zagotoviti naprave za odkrivanje in obveščanje o požaru, v skladu s požarno obremenitvijo
objektov. Za omejitev širjenja požara so predvideni ustrezni
medsebojni odmiki objektov, za učinkovito gašenje je predvideno zunanje in notranje hidrantno omrežje.
(2) V skladu s požarnimi obremenitvami je potrebno
zagotoviti požarno ločitev posameznih prostorov v objektih
in ustrezen odmik med objekti.
(3) Objekti morajo biti zasnovani tako, da bo možen hiter in varen umik na prosto iz kateregakoli mesta v objektu.
(4) Priključki na interno cesto morajo omogočiti dostop
intervencijskim vozilom in gasilcem. Delovne površine za
intervencijska vozila in gasilce so na interni cesti in na manipulativnih površinah pred objekti.
(5) Za gašenje požarov so predvideni nadzemni hidranti
na vodovodu. Glede na požarne obremenitve je potrebno
predvideti notranje hidrantno omrežje in druge ukrepe za
varstvo pred požarom.

28. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji občinskega lokacijskega načrta so
dopustna odstopanja od rešitev, določenih s tem odlokom,
če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških,
hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ter pri projektiranju objektov in ureditev, poiščejo rešitve, ki so primernejše
z gradbeno tehničnega, oblikovalskega ali okoljevarstvenega
vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in
okoljske razmere.
(2) Dopustna so odstopanja višine platojev in interne ceste zaradi ustreznejših rešitev. Platoji morajo biti vsaj 0,70 m
nad koto poplavne vode.
(3) Odstopanja višinskih gabaritov objektov so lahko
do 1,0 m.
(4) Dopustne so spremembe poteka komunalnih in
energetskih vodov in naprav ter mesta priključevanja od
prikazanih, v kolikor gre za prilagajanje stanju na terenu,
lastništvu, izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše
z oblikovalskega, prometno tehničnega, ozelenitvenega ali
okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna
omrežja in naprave. Medsebojni odmiki in križanja morajo biti
v skladu s tehničnimi normativi in standardi.

IX. NAČRT PARCELACIJE
24. člen
(načrt parcelacije in zakoličbe)
Načrt parcelacije in zakoličbe je prikazan v grafični
prilogi.
X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
LOKACIJSKEGA NAČRTA
25. člen
(etape izvajanja)
(1) Etape izvajanja občinskega lokacijskega načrta so:
– izgradnja priključka na državno cesto, nasipavanje
terena in ureditev platojev, izgradnja interne ceste, ureditev
komunalne in energetske infrastrukture, ureditve in ukrepi za
ohranjanje narave in varstvo okolja,
– rušitev obstoječih objektov, izgradnja objektov in zunanje ureditve na gradbenih parcelah.
(2) Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo ločeno ali sočasno. Objekti in ureditve za ohranjanje narave
morajo biti dokončno urejeni v prvi etapi.
(3) Do pričetka izvajanja posegov, ki so opredeljeni s
tem odlokom, se na ureditvenem območju ohranja sedanja
namembnost prostora.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo
za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje
in prostor.
30. člen
Občinski lokacijski načrt iz 1. člena odloka je na vpogled na Upravni enoti Škofja Loka in na Občini Gorenja vas
- Poljane.
31. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 007-3505-08/06
Gorenja vas, dne 8. junija 2006
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Jože Bogataj l.r.
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NOVO MESTO
2733.

Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega
lokacijskega načrta za poslovno-storitveno
cono Mačkovec-I v Novem mestu

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03-ZZK-1) ter na
podlagi Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
68/01, 44/02 in 72/05) je župan Mestne občine Novo mesto po
izvedeni 2. prostorski konferenci dne 14. 6. 2006, pred javno
razgrnitvijo predloga občinskega lokacijskega načrta za poslovno-storitveno cono Mačkovec-I, dne 14. 6. 2006 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga občinskega
lokacijskega načrta za poslovno-storitveno cono
Mačkovec-I v Novem mestu
1. člen
Javno se razgrne predlog občinskega lokacijskega načrta za poslovno-storitveno cono Mačkovec-I.
2. člen
Predlog prostorskega akta ureja vzhodni del naselja
Novo mesto v Mačkovcu na območju vzhodnega priključka
Novega mesta na avtocesto Ljubljana –Obrežje v izgradnji na osnovi programske zasnove oskrbno storitvene cone
Mačkovec, izdelane v okviru programskih zasnov prostorsko
izvedbenih načrtov – sestavina Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto,
dopolnjen v letih 1986–2001, ki se nanašajo na urbanistično
zasnovo Novega mesta – sprememba 2003/1 (Uradni list
RS, št. 99/04).
Namen izdelave prostorskega akta je izgradnja poslovno-storitvenega središča regionalnega pomena za deficitarne poslovno-storitvene dejavnosti, zagotovitev pogojev
za dopolnilno gradnjo stanovanjskih objektov naselja Pod
Trško goro in s tem vezanih objektov in naprav javne infrastrukture.
Območje občinskega lokacijskega načrta je velikosti
ca. 20 ha.
3. člen
Predlog prostorskega akta bo javno razgrnjen v času od
29. 6. 2006 do 31. 7. 2006 v prostorih Mestne občine Novo
mesto, Novi trg 6, III. nadstropje. V sklopu javne razgrnitve bo
organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, dne 12. 7. 2006,
ob 16,00 uri, v sejni sobi MONM, Novi trg 6, II. nadstropje, v
Novem mestu.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v
času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe,
mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo
na naslov: Mestna občina Novo mesto, Oddelek za prostor,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, oziroma jih podajo ustno
na zapisnik na javni obravnavi.
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji
dan razgrnitve.
Šifra: 350-05-11/2004
Novo mesto, dne 14. junija 2006
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.

ŽELEZNIKI
2734.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju turistične
dejavnosti društev na območju Občine
Železniki

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni
list RS, št. 132/04) je Občinski svet Občine Železniki na 27.
redni seji dne 7. 6. 2006 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju turistične dejavnosti društev
na območju Občine Železniki
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na območju Občine Železniki (Uradni list RS, št. 40/03,
133/03 in 142/04) se v 2. členu besedilo »turistična društva
in Planinsko društvo za Selško dolino Železniki« zamenja z
besedilom »turistična in planinska društva«.
2. člen
Drugi in tretji stavek 4. člena se zamenjata s stavkom,
ki se glasi: »Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki
se objavi v 15 dneh po objavi sprejetega proračuna Občine
Železniki v Uradnem listu RS.«
3. člen
Prvi stavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija za turizem in gostinstvo opravi pregled prispelih
vlog in jih oceni na podlagi meril in kriterijev za dodelitev
sredstev ter pripravi predlog višine sofinanciranja, ki ga
predloži županu; župan sprejme sklepe o sofinanciranju
aktivnosti in s tem seznani odbor za gospodarske dejavnosti
in občinski svet.«
4. člen
V 7. členu se pri točki 3.3.1. za besedo »natečajev«
doda besedilo, ki se glasi: »(društvo lahko prijavi do 3 natečaje lokalnega ali širšega obsega)«.
Pri točki 3.4.4. se za besedo »dediščine« doda besedilo, ki se glasi: »(društvo priloži obrazložitev s terminskim in
finančnim planom izvedbe akcije)«, besedilo »100 točk« pa
se zamenja z besedilom »500 točk«.
Pri točki 4.1. se besedilo »50 točk« zamenja z besedilom »100 točk«.
5. člen
V 9. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Sredstva nerealiziranih aktivnosti lahko župan prerazporedi drugim upravičencem.«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 080-09-4498/06
Železniki, dne 7. junija 2006
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.
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2735.

Št.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 19.
člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04)
je Občinski svet Občine Železniki na 27. redni seji dne 7. 6.
2006 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
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II.
Dovoljuje se, da se zemljišče parc. št. 888/5 – pot v
izmeri 14 m2 odpiše iz z. k. vl. št. 514, k.o. Selca. Vpiše se v
nov vložek iste k.o. in pri njem se vknjiži lastninska pravica
za Občino Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, matična
št. 5883148.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.
Št. 080-09-4640/06
Železniki, dne 7. junija 2006

I.
Zemljišče parc. št. 885/5 – pot v izmeri 14 m2, vpisana v
z. k. vl. št. 514, k.o. Selca, kot javno dobro, preneha biti javno
dobro v splošni rabi.

Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

POPRAVKI
2736.

Stran

Popravek Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-E)

Popravek
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o
osnovni šoli (ZOsn-E), objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 60/06 z dne 9. 6. 2006, se 2. člen pravilno glasi:
“2. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
(oblike diferenciacije)
Učitelj od 1. do 9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah
organiziranega dela diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti (notranja diferenciacija).
V 4., 5., 6. in 7. razredu se pri slovenskem jeziku in
italijanskem ali madžarskem jeziku na narodno mešanih območjih ter pri matematiki in tujem jeziku lahko pouk v obsegu
največ ene četrtine ur, namenjenih tem predmetom, organizira kot nivojski pouk (fleksibilna diferenciacija).
V 8. in 9. razredu se pri slovenskem jeziku in italijanskem ali madžarskem jeziku na narodno mešanih območjih
ter pri matematiki in tujem jeziku pouk lahko organizira:
– z razporeditvijo učencev v učne skupine,
– s hkratnim poučevanjem dveh učiteljev,
– kot nivojski pouk,
– kot kombinacija oblik diferenciacije iz prejšnjih alinej
tega odstavka.
Obseg ur, namenjenih izvajanju diferenciacije v 8. in 9. razredu, mora biti enak, ne glede na to, katera oblika diferenciacije
se izvaja.
Če zaradi majhnega števila učencev ni mogoče organizirati pouka v skladu s prejšnjim odstavkom, pri pouku poteka
samo notranja diferenciacija.
Odločitev o izvajanju oblik diferenciacije pri slovenskem
jeziku in italijanskem ali madžarskem jeziku na narodno mešanih območjih ter pri matematiki in tujem jeziku v drugem
in tretjem obdobju, na predlog ravnatelja sprejme svet šole
praviloma za eno šolsko leto. Pred odločitvijo svet šole pridobi mnenje učiteljskega zbora in sveta staršev.
Nivojski pouk iz tega člena poteka na dveh ali več ravneh zahtevnosti.
Podrobnejše pogoje za izvajanje diferenciacije pri pouku predpiše minister.«.”
Uredništvo

Stran
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VSEBINA

VLADA

2715. Uredba o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih

OBČINE

goriv

6825

torov

6839
6842

2716. Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih pros2717. Sklep o spominski plaketi Civilne zaščite

MINISTRSTVA

jev dobre poskusne prakse

2719. Pravilnik o programu monitoringa vplivov izdelka,

2721.
2722.
2723.
2724.

2725.
2726.

Občine Cerkvenjak

6859

DORNAVA
2729. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in do-

2718. Pravilnik o pridobitvi potrdila o izpolnjevanju pogo-

2720.

CERKVENJAK
2728. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije

ki vsebuje gensko spremenjene organizme, in njegove uporabe
Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v
osnovni šoli
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o šolskem koledarju za osnovne šole
Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki
Sloveniji
Sklep o javni razgrnitvi predloga najustreznejše
variantne rešitve navezovalne ceste Jeprca–Stanežiče, okoljskega poročila in revizije okoljskega
poročila
Program priprave državnega lokacijskega načrta
za glavno cesto na odseku Ptuj–Markovci
Seznam obstoječe vodne infrastrukture

6842

6859

GORENJA VAS - POLJANE
6844

2730. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine

6845

2731. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna

6847

2732. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za gospo-

6847
6847

6852
6853
6857

SODNI SVET

Gorenja vas - Poljane za leto 2006

Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2005
darsko cono Dobje

6859
6861
6862

NOVO MESTO
2733. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za poslovno-storitveno cono Mačkovec-I v Novem mestu

6866

ŽELEZNIKI
2734. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na
območju Občine Železniki
2735. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

6866
6867

POPRAVKI

2727. Akt o spremembi Akta o določitvi števila sodniških

mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji

polnitev izvedbenega prostorskega akta Prostorski
ureditveni pogoji za območje Občine Dornava

6858

2736. Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o osnovni šoli (ZOsn-E)

6867
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