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Uredba o državnem lokacijskem načrtu za
avtocesto na odseku Ponikve–Hrastje

Na podlagi prvega odstavka 46. člena v povezavi s
tretjim odstavkom 170. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na
odseku Ponikve–Hrastje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za državni lokacijski načrt)
(1) S to uredbo se ob upoštevanju Odloka o strategiji
prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04)
sprejme državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku
Ponikve–Hrastje (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski
načrt).
(2) Državni lokacijski načrt je izdelalo podjetje Topos,
d.o.o., Dolenjske Toplice pod št. LN-1/02-05 v juniju 2006.
2. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa obseg ureditvenega območja,
zasnovo projektnih rešitev prometne infrastrukture, zasnovo
projektnih rešitev za urbanistično, krajinsko in arhitekturno
oblikovanje, za energetsko, vodovodno in drugo komunalno
infrastrukturo, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, etapnost, obveznosti investitorjev, izvajalcev
in lokalnih skupnosti, odstopanja in nadzor nad izvajanjem
uredbe.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene
in grafično prikazane v državnem lokacijskem načrtu, ki je
skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za
okolje in prostor – Direktoratu za prostor, in v občinah Trebnje
in Mirna Peč.

II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta
obsega:
– parcele oziroma dele parcel, na katerih se zgradijo
trajni objekti (območje trase avtoceste, deviacije, objekti,
vodnogospodarske ureditve, okoljevarstveni ukrepi itd.) in
– parcele oziroma dele parcel, na katerih so načrtovani
objekti, potrebni za izvedbo državnega lokacijskega načrta,
po njegovi izvedbi pa se na njih vzpostavi prejšnje stanje
(območje prestavitve, novogradnje, obnovitve komunalne,
energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki jih zahteva
gradnja trase avtoceste).
(2) Območje trase avtoceste s cestnimi objekti in spremljajočimi ureditvami obsega parcele oziroma dele parcel v
naslednjih katastrskih občinah:
– k. o. Ponikve: 1273, 498/1, 532/3, 498/1, 495/9,491/1,
491/3, 491/5, 498/1, 495/6, 495/5, 491/6, 532/3 in 495/8;
– k. o. Češnjevek: 134, 137, 156, 157, 159/1, 159/2,
159/3, 160/2, 162/2, 163/1, 163/2, 163/3, 163/4, 163/5, 165/2,
165/3, 167/2, 231/12, 1162, 1165, 1166/2, 1221 in 1225;
– k. o. Lukovek: 160, 162, 171, 172, 173, 174, 177,
178, 179, 180, 183, 186, 187, 190, 191, 195, 239, 240,
242, 243, 244, 251, 253, 257, 258, 261, 264, 265, 266,
267, 268, 324, 325, 326, 328, 338, 339, 344, 344, 345,
397, 686, 687, 694, 695, 699, 700, 872, 873, 876, 877, 878,
881, 882, 883, 884, 886, 887, 888, 891, 893, 895, 896, 902,
903, 905, 4212, 4213, 4214, 4214, 4215, 4221, 4223, 4224,
4225, 4252, 155/2, 161/1, 175/1, 175/2, 181/1, 181/2, 181/3,
184/1, 188/1, 188/2, 188/2, 188/3, 193/1, 193/2, 193/3, 248/1,
250/1, 250/2, 256/1, 256/2, 256/3, 260/1, 260/2, 311/1, 311/2,
329/1, 329/2, 329/3, 329/4, 329/4, 335/1, 335/1, 335/1, 335/2,
335/3, 391/1, 393/3, 4208/1, 4208/2, 4209/1, 4211/1, 4211/2,
4211/2, 4226/1, 698/1, 698/2, 698/3, 702/1, 702/2, 874/1,
874/2, 879/1, 879/2, 885/1, 889/1, 889/2, 890/1, 890/2, 899/1
in 899/2;
– k. o. Mirna Peč: 557, 557, 653, 657, 658, 953, 954,
959, 960, 962, 1008, 1018, 1019, 1020, 1026, 1030, 1061,
1063, 2844, 2845, 2856, 2867, 2883, 2885, 2912, st. p. 354,
1009/1, 1009/2, 1009/3, 1012/1, 1012/2, 1054/3, 1058/11,
1058/12, 1058/4, 1059/1, 1060/1, 1060/2, 1065/11, 1065/12,

Stran

9198 /

Št.

85 / 10. 8. 2006

1065/4, 1065/7, 1065/9, 1069/1, 1069/10, 1069/11, 1069/12,
1069/13, 1069/2, 1069/6, 1071/1, 1071/12, 1071/13, 1071/2,
1071/3, 1071/8, 1071/9, 2843/2, 2868/1, 2868/1, 2868/2,
2869/1, 2869/1, 2869/3, 2870/2, 2870/2, 2870/3, 2872/5,
2872/9, 2995/1, 544/1, 560/1, 652/3, 654/1, 654/2, 659/1,
662/1, 77/13, 77/14, 77/17, 77/18, 77/22, 77/23, 77/26,
77/54, 77/6, 77/7, 77/8, 847/1, 847/2, 847/3, 955/1, 955/2
in 957/1;
– k. o. Hmeljčič: 22, 24, 25, 26, 27, 42, 43, 44, 45, 48,
49, 56, 64, 65, 67, 68, 146, 147, 148, 148, 149, 150, 151,
152, 152, 153, 911, 912, 916, 931, 931, 932, 953, 988, 989,
990, 993, 1732, 1745, 1770, 1772, 1774, 1780, 1781, 1782,
1783, 1787, 1790, 1799, 1801, 1803, 1805, 1807, 1808,
1809, 1811, 1815, 1817, 1821, 1822, 1823, 1824, 1827,
1827, 1831, 1834, 1841, 3471, 3533, 3533, 3533, 3540,
3541, st. p. 358, st. p. 358, st. p. 358, st. p. 361, st. p. 361,
st. p. 386, st. p. 386, st. p. 386, st. p. 392, 144/1, 144/1,
144/2, 144/3, 144/4, 144/5, 144/6, 144/7, 144/8, 145/1,
145/2, 1775/1, 1775/2, 1779/1, 1779/2, 1825/1, 1825/2,
1825/3, 1835/4, 1839/2, 1849/31, 1849/31, 1849/32, 1856/1,
1856/11, 1856/12, 1856/13, 1856/14, 1856/15, 1856/16,
1856/17, 1856/18, 1856/2, 1856/3, 1856/4, 1856/5, 1856/6,
1856/8, 1856/9, 1972/1, 1972/20, 1972/21, 1972/25,
1972/26, 1972/5, 3467/1, 3467/2, 3472/1, 3472/4, 3472/5,
3498/1, 3498/2, 3499/1, 3499/1, 3499/2, 3499/3, 3501/1,
3508/1, 3508/2, 3510/1, 3530/1, 41/1, 41/2, 47/1, 47/2,
50/1, 50/2, 50/3, 52/1, 52/2, 52/3, 57/1, 57/2, 58/2, 58/3,
66/1, 66/2, 952/1, 952/2, 952/3, 952/5, 957/5, 959/1, 959/1,
959/10, 959/11, 959/12, 959/13, 959/14, 959/15, 959/16,
959/17, 959/18, 959/19, 959/2, 959/27, 959/3, 959/4, 959/5,
959/6, 959/7, 959/8, 959/9, 964/1, 964/27, 983/1, 983/10,
983/11, 983/12, 983/13, 983/13, 983/2, 983/3, 983/4, 983/5,
983/6, 983/7, 983/8, 983/9, 987/1, 987/10, 987/11, 987/12,
987/13, 987/2, 987/3, 987/4, 987/5, 987/6, 987/7, 987/8,
987/9, 991/1, 991/10, 991/10, 991/11, 991/12, 991/13,
991/14, 991/15, 991/16, 991/17, 991/18, 991/19, 991/2,
991/20, 991/21, 991/22, 991/23, 991/24, 991/25, 991/26,
991/27, 991/28, 991/29, 991/3, 991/30, 991/31, 991/32,
991/33, 991/34, 991/35, 991/39, 991/39, 991/40, 991/41,
991/42, 991/43, 991/76, 991/77, 991/79, 991/86, 991/87,
991/88, 991/9, 991/92, 991/92, 991/92, 992/1, 992/2, 992/3
in 992/4;
– k. o. Zagorica: 1647, 1658, 1789, 2154, 1580/10,
1580/11, 1581/1, 1581/2, 1581/3, 1583/1, 1583/2, 1583/3,
1649/1, 1649/2, 1660/4, 1660/5, 1660/6, 1660/7, 1662/1,
1662/2, 1663/4, 1663/6, 1663/8, 2158/7, 2158/8, 2189/3,
2224/3, 2224/4, 2226/1 in 2226/2.
(3) Območje prestavitev, odstranitev, novogradenj in
obnovitev komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture obsega parcele oziroma dele parcel v naslednjih
katastrskih občinah:
– 20-kilovoltni daljnovod Jezero (novogradnja):
· k. o. Hmeljčič: 884, 883, 886, 883, 882, 881, 882,
892/1, 3502 (pot), 893, 3501/3 (pot), 67, 75, 72, 3508/1 (pot),
85, 3508/1 (pot), 120/2, 118, 120/2, 139, 140, 139, 1510/3
(pot), 138/2, 235, 238/1, 238/4, 232, 241;
– 20-kilovoltni daljnovod (V2 – ukinitev):
· k. o. Hmeljčič: 1732, 3467/1 (cesta), 1805, 1803, 1801,
1803, 3467/1 (cesta), 1807, 1799, 1801, 1778, 3530/1 (pot),
991/19, 991/18, 3498/2 (pot), 933, 932, 3498/2 (pot), 932,
931, 916, 3500/1 (pot), 914, 3500/1 (pot), 909, 3500/1 (pot),
911, 24;
– 20-kilovoltni daljnovod (V2a – ukinitev):
· k. o. Hmeljčič: 144/4, 144/5 in 144/6;
· k. o. Zagorica: 1789, 1648, 2154 (pot), 1644, 1647,
2154 (pot), 1649/1, 1663/8, 1651/1, 1651/2, 1663/7, 2155/2
(pot), 1652, 2158/6, 1655/2, 1655/1, 2152/2 (pot), 1627/2,
1627/3;
– 20-kilovoltni daljnovod (V2b – ukinitev):
· k. o. Hmeljčič: 241, 232, 218/3, 228, 221, 223, 3533
(cesta), 146;
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– 20-kilovoltni daljnovod (V2c – novogradnja):
· k. o. Zagorica: st. p. 219, 1815/2, 1819/1, 1901/9,
1901/8, 1901/7, 1901/4, 1901/3, 2140/1 (pot), 1901/1;
– 20-kilovoltni daljnovod (V3 – novogradnja):
· k. o. Hmeljčič: 1732, 1733, 1741, 1740/2, 1738/1,
1738/2, 3473 (pot), 1842, 1839/7, 1839/3, 1839/4, st. p. 349,
1837 in 1839/2;
– 20-kilovoltni daljnovod (V4 – novogradnja):
· k. o. Mirna Peč: 2995/1 (železnica), 1065/9, 1065/10,
1065/3, 1017/2, 1012/1, 1012/2, 2868/1 (pot), 1017/1, 1017/3,
2856 (pot), 1014/1, 533/88, 533/25 in 533/16;
– 20-kilovoltni daljnovod (V5 – novogradnja):
· k. o. Mirna Peč: 847/2 in 954;
– kablovod od RTP Trebnje do TP Trebnje vzhod (V6
– novogradnja):
· k.o Češnjevek: 605/10, 605/3, 605/9, 605/7, 1169/1
(pot), 603, 1169/1 (pot), 1145 (pot), 1170 (pot), 609/2,
615/1, 618/1, 619/1, 622/1, 623/1, 627/4, 628/1, 629/1,
630/1, 1170 (pot), 233/13, 1166/1 (cesta), 233/13, 231/13,
1166/2 (cesta), 1221 (cesta), 231/3, 231/4, 231/21, 231/22,
231/23, 231/8, 231/9, 168/6, 168/1, 168/5, 167/3, 231/11,
231/12 in 165/3;
– kablovod od TP Trebnje vzhod do TP Grm (V6a –
novogradnja):
· k. o. Češnjevek: 165/3 in 231/12;
· k. o. Ponikve: 491/4 in 498/1;
– elektrovod NN (N2 – ukinitev):
· k. o. Hmeljčič: 144/2, 3510/1 (pot), 143/5, 143/4;
· k. o. Zagorica: 1799, 1800/3, 1821/1, 2145, 1804,
1815/1, st. p. 219;
– elektrovod NN (N3a – novogradnja):
· k. o. Hmeljčič: 1839/4, 1839/3, 1839/7, 1842, st. p.316,
3473 (pot), 3467/1 (pot), 1738/2, 1741, 1733, 1732, 3467/1
(pot);
– elektrovod NN (N3a – ukinitev):
· k. o. Hmeljčič: 1841, 1839/8, 3467/1 (pot), st. p. 316;
– elektrovod NN (N3c – ukinitev):
· k. o. Hmeljčič: 1839/4; 3467/1 (pot), 1839/8, 1841;
– elektrovod NN (N4a – novogradnja):
· k. o. Mirna Peč: 533/16, 533/15, 533/89, 2860 (pot),
536/9, 544/3, 544/2, 1018, 1020, 1019, 1021/2, 1022/1,
1023/1 in 1023/2;
– elektrovod NN (N4b – novogradnja):
· k. o. Mirna Peč: 1065/9, 2995/1 (železnica);
– vodovod (prestavitev 5 – novogradnja):
· k. o. Hmeljčič: 1841, 3467/1 (cesta), st. p. 349, 1839/4,
3533 (cesta);
· k. o. Zagorica: 2224/3 (cesta);
– vodovod (ukinitev):
· k. o. Hmeljčič: 1778, 3530/1 (pot), 991/19, 991/18,
3498/2 (pot), 1939/4, st. p. 349, 3467/1 (pot), 1841, 933,
932, 931, 917, 3500/1 (pot), 918/1, 914, 909, 3500/1 (pot),
24; 147, 148, 151, 152, 156, 153;
· k. o. Mirna Peč: 2855/2 (cesta), 2872/5 (cesta):
· k. o. Zagorica: 1660/4 in 1660/6;
– fekalna kanalizacija (kan-1: prestavitev – novogradnja):
· k. o. Hmeljčič: 3467/1 (cesta), 991/92;
· k. o. Mirna Peč: 2855/2 (pot);
– telekomunikacijski vod (prestavitev – novogradnja):
· k. o. Hmeljčič: 964/1, 938/6, 3472/1 (pot), 991/32;
– telekomunikacijski vod (ukinitev):
· k. o. Hmeljčič: 1778, 3498/2 (pot), 933, 932;
· k. o. Zagorica: 1674, 2154 (pot), 1649/1, 1663/8;
1660/6.
(4) Opomba: oznaka »st. p.« pred številko parcele pomeni v naravi stavbno parcelo.
(5) Parcelacija se opravi na podlagi načrta parcelacije, ki je prikazan v grafičnem delu državnega lokacijskega
načrta. Pri razlikah med navedenimi parcelami v besedilu
državnega lokacijskega načrta in grafičnim prikazom dr-
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žavnega lokacijskega načrta se kot veljaven šteje prikaz v
kartografskem delu.
4. člen
(funkcije ureditvenega območja)
Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:
a) območje avtoceste s spremljajočimi objekti in ureditvami: prestavitev cest in poti, nadvoz, viadukt, podvoz,
pokriti vkop, prepust in objekte za odvodnjavanje in čiščenje,
oba priključka ter krožišče;
b) območje ureditve obcestnega prostora z rekultivacijo zemljišč ter območje reliefnega preoblikovanja brežin in
zasaditev;
c) območja prestavitve in ureditve komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih infrastrukturnih objektov, vodov
in naprav;
c) območja okoljevarstvenih ukrepov ter
d) območje spremenjene podrobnejše namenske rabe
zemljišč.

III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE
INFRASTRUKTURE
5. člen
(potek avtoceste)
(1) Avtocesta se na zahodu v km 14,0+60 navezuje na
predhodni avtocestni odsek Pluska–Ponikve, kjer je predvidena tudi navezava na obstoječo hitro cesto H1 z izvennivojskim priključkom Trebnje vzhod. Trasa v nadaljevanju
poteka po tipično kraškem in precej razgibanem terenu, do
km 15,1+00 pa po izrazito zakraselem terenu, poraslim z
gozdom. Sledi 2 km dolg del trase, ko se vzpenja čez gozdnata južna pobočja Požganja. V nadaljevanju se avtocesta
spušča proti Dolenji vasi, teren spet postaja izrazito zakrasel z globokimi vrtačami in skalnimi grebeni. Na prečkanju
globoke zajede je predviden viadukt Dole v dolžini približno
242 m, nato se začne globlji vkop. Avtocesta se nato po severnih pobočjih Šentjurskega vrha spusti v dolino Igmance.
V vzhodnem delu odseka se približa poteku obstoječe hitre
ceste H1 ter se v km 21,2 + 25 naveže na avtocestni odsek
Hrastje–Lešnica.
(2) Trasa je zasnovana kot štiripasovna cesta z vmesnim ločilnim pasom in odstavnima pasovoma, vsa križanja
z avtocesto so izvennivojska. Dolžina odseka je 7165 m in
poteka v prvem delu po območju občine Trebnje, približno od
km 17 naprej pa po območju občine Mirna Peč. Avtocesta na
tem odseku prevzema vlogo obstoječe hitre ceste H1, ki se
po gradnji avtoceste prekategorizira v regionalno cesto.
(3) V državnem lokacijskem načrtu so uporabljene kilometraže iz strokovnih podlag za potek avtoceste na odseku
Pluska-Ponikve-Hrastje, tako da velja 14,0+60 kot izhodišče
za preračun kilometraže po banki cestnih podatkov
6. člen
(tehnični elementi avtoceste)
(1) Vertikalni in horizontalni elementi trase avtoceste so
projektirani z upoštevanjem računske hitrosti 120 km/h.
(2) Horizontalen potek trase je projektiran z uporabo
najmanjšega polmera 750 m in minimalnim prečnim nagibom
2,5%.
(3) Vertikalni potek trase je projektiran z najmanjšo
konveksno zaokrožitvijo 22 000 m ter najmanjšo konkavno
zaokrožitvijo nivelete 30 000 m in največjim podolžnim nagibom 3,65%.
(4) Projektirani normalni prečni profil je 26,60 m, in
sicer: 2 vozna pasova po 3,75 m, 2 prehitevalna pasova po
3,75 m, 2 robna pasova ob prehitevalnem pasu po 0,50 m,
2 odstavna pasova po 2,50 m, srednji ločilni pas širine 3,00 m
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in dve bankini po 1,30 m. Na vzponih, na katerih pričakovana
hitrost težkih vozil pade pod 50 km/h, so namesto odstavnih
pasov predvideni pasovi za počasni promet širine 3,00 m, ki
so od voznega pasu ločeni z 0,20 m širokim robnim pasom,
robni pas ob voznih pasovih pa ima širino 0,30 m. Pasovi za
počasni promet na večjih vzponih so dolgi 1556 m levo in
910 m desno.
(5) Na območjih vijačenja prečnega nagiba vozišča,
na katerih zaradi konfiguracije terena ni mogoče zagotoviti
zadostne razlike med nagibom roba vozišča in niveleto, je
treba predvideti ukrepe za preprečevanje zastoja vode na
vozišču.
(6) Pospeševalni in zaviralni pasovi ob priključkih Trebnje vzhod in Mirna Peč so široki 3,00 m, od voznega pasu
jih loči 0,50 m širok robni pas, robni pas na robu vozišča pa
je širok 0,30 m.
7. člen
(tehnični elementi priključkov in križišča)
(1) Na odseku avtoceste se zgradita dva priključka.
Priključek Trebnje vzhod je predviden na km 14,1 + 05 in se
na severni strani s priključno cesto (deviacijo 1-1) navezuje v
krožišču na sedanjo hitro cesto H1. Dolžina priključne ceste
je 571 m, normalni prečni profil pa 13,60 m. Priključek Mirna
Peč je predviden na km 18,6 + 61 avtoceste in se na južni
strani navezuje na deviacijo 1-11 (deviacijo Mirna Peč).
(2) Priključka sta predvidena kot polna izvennivojska
priključka, zasnovana v obliki deteljice. Kraki priključkov so
projektirani z upoštevanjem računske hitrosti 40 km/h. Normalni prečni profil dvosmerne rampe priključka je 10,70 m,
od tega sta dva prometna pasova po 3,50 m, dva robna
pasova po 0,35 m in dve bankini po 1,50 m. Normalni prečni
profil enosmerne rampe priključka je 8,50 m, od tega je en
prometni pas širine 5,00 m, dva robna pasova po 0,25 m
in dve bankini po 1,50 m. Največji podolžni nagib krakov
priključkov je 6%. Priključka se ustrezno uredita s prometno
signalizacijo.
(3) Priključek Trebnje vzhod se na obstoječo hitro cesto
H1 priključuje s krožiščem premera 50 m. Druga križišča na
hitri cesti H1, ki so znotraj državnega lokacijskega načrta, se
zgradijo nivojsko, s pasovi za levo zavijanje.
(4) Obstoječa nadvoza nad hitro cesto H1 pri naseljih
Šentjurij na Dolenjskem in Hmeljčič se odstranita.
8. člen
(deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest)
(1) Zaradi avtoceste je treba zgraditi deviacije naslednjih regionalnih cest:
– deviaciji 1-11 in 1-12 regionalne ceste R3 651/1198
Trebnje–Novo mesto (Bršljin), imenovana deviacija Mirna
Peč, ki se na avtocesto naveže v priključku Mirna Peč.
Dolžina ureditve deviacije 1-11 je 2960 m, deviacije 1-12 pa
325 m;
– deviacija 1-13 regionalne ceste R3 651/1198 Trebnje–Novo mesto (Bršljin), ki bo imela po gradnji deviacije
Mirna Peč status lokalne ceste. Dolžina ureditve je 66 m.
(2) Zgradijo se naslednje deviacije lokalnih cest:
– deviacija 1-2 lokalne ceste LC 425621 Češnjevek–Lipnik–Blatni Klanec. Dolžina ureditve je 107 m;
– deviacija 1-3 lokalne ceste LC 425611 Dolenja Nemška vas–Poljane. Dolžina ureditve je 204 m;
– deviacija 1-7 lokalne ceste LC 291070 Dolenja vas pri
Mirni Peči–Hmeljčič–Knežija. Dolžina ureditve je 224 m;
– deviacija 1-8 lokalne ceste LC 291010 Mirna Peč–Dolenja vas pri Mirni Peči–Poljane. Dolžina ureditve je 53 m;
– deviacija 1-9 lokalne ceste LC 291070 Dolenja vas pri
Mirni Peči–Hmeljčič–Knežija. Dolžina ureditve je 99 m;
– deviacija 1-15 lokalne ceste LC 291010 Mirna
Peč–Dolenja vas pri Mirni Peči–Poljane. Dolžina ureditve
je 155 m;
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– deviacija 1-19 lokalne ceste LC 291010 Mirna
Peč–Dolenja vas pri Mirni Peči– Poljane. Dolžina ureditve
je 53 m.
(3) Zgradijo se naslednje deviacije nekategoriziranih
cest in poti:
– deviacija 1-4 zasebne ceste. Dolžina ureditve je
157 m;
– deviacija 1-5 javne (gozdne) poti. Dolžina ureditve je
271 m;
– deviacija 1-6 javne (gozdne) poti. Dolžina ureditve je
388 m;
– deviacija 1-10 javne poti Zagorica–Selo pri Zagorici–
Gorenje Karteljevo. Dolžina ureditve je 160 m;
– deviacija 1-14 javne poti Trg–Češence. Dolžina ureditve je 100 m;
– deviacija 1-16 javne poti Češence. Dolžina ureditve
je 147 m;
– deviacija 1-17 javne poti Češence. Dolžina ureditve
je 51 m;
– deviacija 1-18 javne poti Češence. Dolžina ureditve
je 87 m;
– deviacija JP-1 javne poti Grm. Dolžina ureditve je
897 m;
– deviacija JP-2 javne poti ob H1. Dolžina ureditve je
21 m;
– deviacija JP-3 javne (gozdne) poti. Dolžina ureditve
je 199 m;
– deviacija JP-4 javne (gozdne) poti. Dolžina ureditve
je 562 m;
– deviacija JP-5 javne (gozdne) poti. Dolžina ureditve
je 482 m;
– deviacija JP-6 javne (gozdne) poti. Dolžina ureditve
je 81 m;
– deviacija JP-7 javne (gozdne) poti. Dolžina ureditve
je 591 m;
– deviacija JP-8 javne (gozdne) poti. Dolžina ureditve
je 156 m;
– deviacija JP-9 javne (gozdne) poti. Dolžina ureditve
je 368 m;
– deviacija JP-10 javne (gozdne) poti. Dolžina ureditve
je 342 m;
– deviacija JP-11 javne (gozdne) poti. Dolžina ureditve
je 663 m:
– deviacija JP-12 javne (gozdne) poti. Dolžina ureditve
je 16 m;
– deviacija JP-13 javne (gozdne) poti. Dolžina ureditve
je 15 m;
– deviacija JP-14 javne (gozdne) poti. Dolžina ureditve
je 214 m (26 m in 188 m);
– deviacija JP-15 javne (gozdne) poti. Dolžina ureditve
je 341 m;
– deviacija JP-16 javne poti Dolenja vas. Dolžina ureditve je 123 m;
– deviacija JP-17 javne poti Dolenja vas. Dolžina ureditve je 347 m;
– deviacija JP-18 javne poti. Dolžina ureditve je 10 m;
– deviacija JP-19 javne poti Dolenja vas. Dolžina ureditve je 29 m;
– deviacija JP-20 javne (poljske) poti. Dolžina ureditve
je 16 m;
– deviacija JP-21 javne (poljske) poti. Dolžina ureditve
je 953 m;
– deviacija JP-22 javne (gozdne) poti. Dolžina ureditve
je 33 m;
– deviacija JP-23 javne poti. Dolžina ureditve je
2478 m;
– deviacija JP-24 javne (gozdne) poti. Dolžina ureditve
je 15 m;
– deviacija JP-25 javne (gozdne) poti. Dolžina ureditve
je 20 m;
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– deviacija JP-26 javne (gozdne) poti. Dolžina ureditve
je 12 m;
– deviacija JP-27 javne (gozdne) poti. Dolžina ureditve
je 10 m;
– deviacija JP-28 javne (gozdne) poti. Dolžina ureditve
je 82 m;
– deviacija JP-29 javne (gozdne) poti. Dolžina ureditve
je 284 m;
– deviacija JP-30 javne (gozdne) poti. Dolžina ureditve
je 16 m;
– deviacija JP-31 javne (gozdne) poti. Dolžina ureditve
je 20 m;
– deviacija JP-32 javne (gozdne) poti. Dolžina ureditve
je 21 m;
– deviacija JP-33 javne (gozdne) poti. Dolžina ureditve
je 30 m;
– deviacija JP-34 javne (poljske) poti. Dolžina ureditve
je 245 m;
– deviacija JP-35 javne (poljske) poti. Dolžina ureditve
je 18 m;
– deviacija JP-36 javne (gozdne) poti. Dolžina ureditve
je 10 m.
(4) Na deviacijah regionalnih cest je računska hitrost
70 km/h, na deviacijah lokalnih cest 60 km/h in na vseh preostalih deviacijah 30 km/h.
(5) Vozišča vseh deviacij kategoriziranih cest in deviacij
javnih poti JP-17, JP-34 se asfaltirajo. Vozišča drugih javnih
poti se zgradijo v makadamu oziroma v obstoječem zgornjem
ustroju. Makadamske javne poti se na območju priključevanja
na kategorizirane ceste zgradijo v asfaltni utrditvi v dolžini
približno 10 m.
(6) Normalni prečni profili deviacij cest in poti so:
– 13,60 m (kolesarska steza in pešpot ob vozišču) na
deviaciji 1-11 od km 2,3 + 60 do km 2,9 + 60 (v dolžini
600 m);
– 12,00 m (kolesarska steza in pešpot ob vozišču) na
deviaciji 1-11 od km 0,5 + 80 do km 0,8 + 20 (v dolžini 240 m)
in od km 2,0 + 70 do km 2,3 + 60 (v dolžini 290 m) ter na
deviacij 1-12 (v dolžini 325 m);
– 10,00 m na deviaciji 1-4;
– 8,60 m na deviaciji 1-11 od km 0,0 do km 0,5 + 80 (v
dolžini 580 m) in od km 0,8 + 20 do km 2,0 + 70 (v dolžini
1250 m) ter na deviaciji 1-16;
– 7,90 m na deviacijah 1-2, 1-3,1-6, 1-7, 1-9, 1-13, 1-14,
1-15 in 1-19;
– 7,00 m na deviaciji 1-10;
– 6,00 m na deviaciji JP-2;
– 5,00 m na deviaciji 1-17, 1-8 in 1-18;
– 4,00 m na deviacijah JP-1, JP-3, JP-4, JP-5, JP-6,
JP-7, JP-8, JP-23 in JP-34;
– 3,00 m na deviacijah JP-9, JP-10, JP-11, JP-12,
JP-13, JP-14, JP-15, JP-16, JP-17, JP-18, JP-19, JP-21,
JP-22, JP-24, JP-25, JP-26, JP-27, JP-28, JP-29, JP-30,
JP-31, JP-32, JP-33, JP-35 in JP-36;
– 2,00 m na deviaciji JP-20.
9. člen
(premostitveni objekti)
(1) Na odseku avtoceste se zgradijo naslednji objekti:
– viadukt 6-2 Dole v km 17,6 + 80, dolžine 242 m in
širine 30 m, z dovoljenim odstopanjem do 20%;
– nadvoz 4-1 za deviacijo regionalne ceste 1-1 v km
14,1 + 05 avtoceste;
– podvoz 3-1 za deviacijo javne poti 1-5 v km 15,1 + 70
avtoceste;
– podvoz 3-2a za deviacijo javne poti 1-6 v km 17,1 + 40
avtoceste;
– podvoz 3-2 za deviacijo regionalne ceste 1-11 v km
18,6 + 61 avtoceste;

Uradni list Republike Slovenije
– podvoz 3-3 na deviaciji regionalne ceste 1-11 v km
1,7 + 78 pod železniško progo Ljubljana–Novo mesto;
– podvoz 3-4 za deviacijo javne poti JP-34 v km
20,2 + 80 avtoceste;
– pokriti vkop 8-1 na deviaciji regionalne ceste 1-12
od km 1,8 + 12 do km 1,9 + 54, dolžine 142 m in širine
11,90 m.
(2) Prepusti pod avtocesto se zgradijo z najmanj 50 cm
široko poličko za prehajanje živali. Prepusti pod rampami
priključkov in deviacijami se zgradijo v premeru od 0,50 m
do 0,80 m.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA
URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO
OBLIKOVANJE
10. člen
(krajinsko oblikovanje)
(1) S krajinskim oblikovanjem prvin v obcestnem prostoru se zagotovi skladna umestitev avtoceste v prostor. Vzdolž
trase so potrebne naslednje ureditve:
– preoblikovanje reliefa (useki, nasipi, izravnave),
– oblikovanje prvin v obcestnem prostoru (protihrupne
pregrade, zaščitne ograje in ograje za preprečevanje prehoda prostoživečih živali, ločilni pas, zadrževalni bazeni),
– zasaditve vegetacije na brežinah nasipov in usekov
ter ob objektih, oblikovanje gozdnega roba,
– ureditev opuščenih odsekov lokalnega cestnega
omrežja in ureditev na območjih predvidenih rušitev.
(2) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za graditev avtoceste s spremljajočimi objekti in s tem povezanimi
ureditvami mora upoštevati pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje, ki so določeni s to uredbo.
Sestavni del projekta morata biti celovita in medsebojno
usklajena načrta arhitekture in krajinske arhitekture (vključno
z zasaditvenim načrtom).
11. člen
(oblikovanje reliefa in zasaditev)
(1) Vsi posegi v relief, nasipi in vkopi se morajo čim
bolj prilagajati obstoječemu reliefu. Brežine nasipov morajo
biti oblikovane čim bolj razgibano, če je potrebno, naj bodo
stopničaste ter polagoma izpeljane v obstoječi teren. Širina
vmesnih berm se glede na oblikovanost okoliškega terena
lahko spreminja. Brežine vkopov se oblikujejo razgibano,
spodnje brežine tik ob avtocesti se lahko oblikujejo strmeje
(do višine 8,0 m), zgornje pa položneje z izpeljavo v obstoječ
teren. Posamezni ostanki terena, ki nastajajo ob manjših vkopih, se odstranijo oziroma poravnajo skladno z oblikovanjem
širšega prostora. Na robovih vkopov in nasipov se skladno s
podrobnejšimi prostorskimi situacijami izvede zaokrožitev.
(2) Med gradnjo je treba ohraniti obstoječe mikroreliefne
pojave, ki naj se vključijo v krajinsko ureditev obcestnega
prostora. Brežine nasipov in položnejše brežine vkopov nad
prvo brežino ob avtocesti morajo biti ustrezno biotehnično
utrjene, zavarovane in zasajene z vegetacijo. Načrt oblikovanja reliefa po projektni dokumentaciji mora vsebovati
situacijo, v kateri bo s pomočjo plastnic prikazano oblikovanje
reliefa na krajinsko občutljivih delih trase.
(3) Osnovna izhodišča nove zasaditve morajo biti zagotovitev čim večje vpetosti posega v prostor ter vzpostavitev
vozniku prijetnega obcestnega prostora z možnostjo razgleda in zakrivanje pogledov na vidno moteče protihrupne
pregrade ob naseljih. Zasaditve morajo temeljiti na obstoječem krajinskem vzorcu (travinje in njive, gozd, gozdne
zaplate s sklenjenim gozdnim robom, posamezna drevesa,
grmovne živice), vrstni sestavi in v prostoru značilnih oblikah
vegetacije.
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(4) Na območjih, na katerih je treba posekati gozd, je
treba poseke omejiti na čim ožji prostor in zasaditi nov gozdni
rob ob zagotavljanju avtohtone vrstne sestave in plastovitosti.
Na delih odseka, na katerih avtocesta poteka po kmetijskih
površinah, se obcestni prostor zatravi, prav tako se zatravi
ločilni pas. Ob protihrupnih pregradah se predvidi zasaditev
posamičnih skupin dreves in/ali skupin grmovnic, predvsem
ob začetkih in iztekih posameznih ukrepov, pri čemer se
upoštevajo pogledi z avtoceste in iz okoliških naselij. Nasipne
brežine ob viaduktu Dole se zasadijo z drevjem, tako da je
dosežena naravna sklenitev strmega in z gozdom poraslega
brega. Zaradi številnih razlik v nivoju, ki so odvisne od navezave avtocestnega priključka Mirna Peč na teren, se zasadijo
drevesa in grmovje. S tem se vidno neprisiljeno poveže cestni sistem z obstoječim terenom. Za zatravitev suhih pobočij
nasipnih brežin se uporabijo semena počasi rastočih trav s
primesjo značilnih zelišč.
(5) Vsi opuščeni deli obstoječega cestnega omrežja
se uredijo s poravnavo terena in nasipavanjem rodovitne
zemlje ter zveznim oblikovanjem reliefa, upoštevajoč okoliški teren. Vse urejene površine se zatravijo, drevnine pa
se zasadijo skladno s krajinskimi značilnostmi posameznih
delov odseka.
(6) Med gradnjo je treba čim bolj omejiti gradbišče,
odstrani se le najnujnejša vegetacija. Zasaditvene postopke
je treba začeti že med gradnjo, v saditveni sezoni. Zasaditev
se po odprtju avtoceste primerno vzdržuje.
(7) Na območju poteka avtoceste zahodno od priključka
Mirna Peč je dopusten odmik od rešitev po tem državnem
lokacijskem načrtu, in sicer tako, da se oblikovanje južne
brežine ob trasi od km 18,1 do 18,3 + 40 avtoceste prilagodi
rešitvam občinskega lokacijskega načrta za industrijsko območje Dolenja vas pri Mirni Peči.
12. člen
(območji priključkov)
Območji priključkov se arhitekturno in krajinsko oblikujeta ter ustrezno zasadita, tako da se zagotovi čim večja
vpetost v prostor in zmanjša vidna izpostavljenost posega.
Zasaditev in druge ureditve morajo zagotavljati ustrezno preglednost v smislu zagotavljanja prometne varnosti.
13. člen
(območja zadrževalnih bazenov)
Območja zadrževalnih bazenov se vključijo v širši prostor s pomočjo zasaditve, ki pa ne sme omejevati servisnega
dostopa in izvajanja rednih vzdrževalnih del. Brežine zadrževalnih bazenov se zatravijo. Pri zasnovi zasaditve drevnine
se uporabijo skupine obstoječe grmovne in drevesne vegetacije in zasadijo nove skupine, tako da se zmanjša vidna izpostavljenost bazena in ograje. V bazenih s stalno prisotnostjo
vode se zasadijo vodne rastline s čistilno vlogo.
14. člen
(protihrupni ukrepi)
(1) Protihrupni ukrepi se prilagodijo značilnostim prostora na posameznih delih odseka. Poleg zatravljenih, naravno oblikovanih nasipov se uporabijo absorpcijske ograje,
ki se na posameznih delih postavijo v kombinaciji s transparentnimi deli ograj. Kombinacija s transparentom se
zgradi ob naseljih, v katerih je pozidava neposredno približana trasi avtoceste, da se zagotovijo ali ohranijo pogledi
z avtoceste na dediščinske in druge pomembne prvine v
prostoru, poglede z območij ščitene pozidave in tam, kjer
je treba členiti dolgo potezo protihrupne ograje. Protihrupne
pregrade se postavijo oblikovno usklajeno na celotni trasi
in tudi skladno z obstoječimi in načrtovanimi protihrupnimi
pregrade na dolenjski avtocesti. Vloga protihrupnih ograj je
hkrati tudi varovalna.
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(2) Brežina protihrupnega nasipa je na zunanji strani
speljana v blagem naklonu v obstoječi teren. Nasip se reliefno oblikuje kot naravni nasip in zasadi skladno z njegovim
oblikovanjem. Upoštevati je treba povezavo postavitve različnih vrst protihrupne zaščite.

na strukturah avtocestne trase zasadijo živice drevja in/ali
grmovja, povzete po obstoječih strukturah v prostoru. Na
tem delu se zasaditev zgosti (zaradi opozarjanja voznikov),
v nadaljevanju pa se brežine le zatravijo.

15. člen
(zaščitne, varovalne in varnostne ograje)
(1) Za preprečitev nenadzorovanega dostopa na cestišče avtoceste se postavi žična ograja, ki praviloma poteka po
robu odkupljenega zemljišča. V poteku se smiselno prilagaja
ureditvi obcestnega prostora, tako da ne bo vidno preveč
izpostavljena in bo omogočala vidno povezovanje z okoliškim
prostorom.
(2) Na območju selitvenih poti dvoživk se za preprečitev prehajanja avtoceste namestijo obojestranske varovalne
ograje z gostejšim spletom, zakopane v tla vsaj v globini 20
cm in v višini 40 cm nad tlemi.
(3) Vse varnostne ograje na avtocesti so praviloma
jeklene ali betonske skladno z veljavnimi pravilniki in standardi.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA ENERGETSKO,
VODOVODNO IN DRUGO KOMUNALNO
INFRASTRUKTURO

16. člen
(cestni objekti in oprema)
Cestni objekti in oprema morajo biti arhitektonsko oblikovani v skladu s sodobnimi načeli oblikovanja, z urbano in
krajinsko podobo ter drugimi prvinami obcestnega prostora.
17. člen
(območja posebnih ureditev)
(1) Ob nadvozu na priključku Trebnje – vzhod ter podvozu gozdne ceste v km 15,1+70 se zasaditev izvede tako, da
ne posega v vidno polje voznika na avtocesti. Zadrževalnik
Z1 se v pasu do ceste obsadi z drevesi, v območju vtoka in
iztoka pa z vodnimi rastlinami, primernimi tudi kot biološke
čistilne naprave v manjšem obsegu. Nasipi in vkopi se naredijo tako, da je prehod v raščen teren mehko zaokrožen.
V pasu neposredno ob avtocesti je zaradi vzdrževanja in
zagotavljanja svetlega profila načrtovana trata. Trasa avtoceste se po prečkanju doline na viaduktu Dole zaje v hrib
v globokem vkopu, ki je preoblikovan in močno zasajen z
drevesi in grmovjem. Oblika zasaditve se prilagaja nagibu
brežin in postavitvi berm.
(2) Protihrupna ograja ob priključku Mirna Peč mora biti
zaradi odpiranja pogledov na kulturno krajino transparentna,
v delu ob zadrževalniku pa polna in zasajena s popenjavkami
in grmovnicami. V severnem priključnem kraku deviacije se
zadrževalnik zasadi z vodnimi rastlinami. Priključek se zaradi
preglednosti v glavnem zatravi. Protihrupni ograji v priključnih
krakih morata biti zaradi preglednosti križišča in odpiranja
pogledov v širši prostor transparentni. Zasaditev v priključku
je predvidena le tam, kjer je potrebno zaradi opozarjanja
voznikov. Visoka nasipna brežina na severni strani priključka
se zasadi z grmovnicami po vsej dolžini.
(3) Na južni strani deviacije Mirna Peč je v priključnem
delu predlagana ureditev v duhu land art. Za to ureditev se
izdela poseben projekt (krajinski arhitekt in/ali likovni umetnik
v sodelovanju s projektantom). Na deviaciji Mirna Peč se
brežine zatravijo in obnovi novonastali gozdni rob. Zasaditev
se zgosti le ob vhodih v pokrit vkop za križanje z železniško
progo.
(4) Severna stran trase avtoceste v pobočju Šentjurskega vrha se zatravi (zaradi odpiranja pogledov na kulturno
krajino tega dela Dolenjske), v delu, ko se najbolj približa
hitri cesti H1, pa zasadi z drevesnimi in grmovnimi živicami.
Južna stran trase avtoceste se zasadi z drevjem, ki je ločilni
pas med avtocesto in deviacijo ter hkrati z mehko speljanim
robom mehča poseg v prostor. Pred nadvozom in za njim se

18. člen
(skupne določbe)
Zaradi gradnje avtoceste je treba prestaviti, zamenjati
oziroma zaščititi komunalne, energetske in telekomunikacijske naprave in objekte. Vse prestavitve, nove povezave in
zaščite se opravijo pred začetkom gradnje avtoceste.
19. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Zgrajeni daljnovod DV 2 x 110 kV Hudo–Trebnje je
bil že projektiran z upoštevanjem križanja z avtocesto. Pred
izdelavo naslednjih faz projektne dokumentacije je treba
preveriti zadostno varnostno višino.
(2) Zaradi gradnje avtoceste in spremljajočih ureditev je
treba prestaviti, zgraditi ali prilagoditi naslednje daljnovode in
nizkonapetostne vode:
1. srednjenapetostni vodi 20 kV:
– na daljnovodu Jezero, odsek Vrhpeč, se križanje z
avtocesto izvede s postavitvijo dveh tipskih kovinskih stebrov
ustrezne višine s prevezavo obstoječega daljnovoda Jezero
v križni razpetini in izdelavo nove križne razpetine na obstoječem daljnovodu Jezero. Uporabijo se taki tokovodniki, kot
so obstoječi;
– za napajanje predvidene transformatorske postaje
Trebnje vzhod se od RTP Trebnje zgradi nov kablovod V6 s
kabli 3 x 1 x 150 mm2 (XHE-49A 150/25). Zaradi možnosti
dvostranskega napajanja transformatorske postaje Trebnje
vzhod se zgradi nov 20-kilovoltni kablovod V6a med novo TP
in obstoječo transformatorsko postajo Grm z enakimi kabli.
Iz transformatorske postaje Trebnje vzhod se izvede tudi
napajanje razsvetljave in signalizacije za priključek Trebnje
vzhod;
– od kotne točke transformatorske postaje Dolenja vas
do transformatorske postaje Mali Kal se demontira 20-kilovoltni daljnovod (v dolžini 1750 m, označen z V2), od TP
Mali Kal do Zagorice (v dolžini 900 m, označen z V2a) in
od transformatorske postaje Mali Kal severno proti odcepni
točki B novega prestavljenega daljnovoda (v dolžini 340 m,
označen z V2b);
– transformatorsko postajo Mali Kal se prestavi v naselje Mali Kal in se napaja iz 20-kilovoltnega daljnovoda,
ki napaja transformatorsko postajo Veliki Kal. V ta namen
se zgradi približno 600 m kablovoda V2c, nizkonapetostni
vod od transformatorske postaje Mali Kal do naselja pa se v
dolžini 330 m demontira;
– za osvetljevanje priključka Mirna Peč se od točke A na
20-kilovoltnem daljnovodu do nove transformatorske postaje
Priključek Mirna Peč zgradi nov kablovod V3;
– transformatorsko postajo Mirna Peč se prestavi v
bližino vodnega črpališča in zgradi kot montažna transformatorska postaja. Jekleni steber, na katerem je transformator,
ostane za razvod nizkonapetostnega omrežja. Nizkonapetostni vod N5a ostane nespremenjen. Iz transformatorske
postaje Mirna Peč se napaja tudi nizkonapetostna omarica
za signalizacijo in razsvetljavo pokritega vkopa;
– od nove montažne transformatorske postaje Mirna
Peč se daljnovod pokabli (po trasi sedanjega daljnovoda, za
naseljem, označen z V4) in priključi na predvideno transformatorsko postajo Obrtna cona;

Uradni list Republike Slovenije
– del prizadetega 20-kilovotnega daljnovoda V5 se demontira in nadomesti z dvema drogovoma Z 12 skupaj z
vodniki.
2. Nizkonapetostni vodi 0,4 kV:
– nizkonapetostni vod N2 do naselja Mali Kal se demontira;
– nizkonapetostni prostozračni vod N3a, N3b in N3c se
demontira, naselje Dolenja vas pa se napaja po nizkonapetostnem kablovodu od transformatorske postaje Priključek
Mirna Peč do transformatorske postaje Dolenja vas;
– nizkonapetostna voda N4a in N4b se demontirata,
med gradnjo pokritega vkopa pa se zgradi začasen vod za
napajanje dela naselja. Po končani gradnji pokritega vkopa
se zgradita kablovod iz transformatorske postaje Mirna Peč
do nizkonapetostne omarice za napajanje pokritega vkopa in
istočasno razdelilna omarica za naselje;
– nizkonapetostni vod N5 ostane obstoječ, ob premajhni varnostni višini pa se vod prestavi na višje obesišče stebra,
na katerem je transformator.
(3) Investitor mora v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja projektno obdelati vso elektroenergetsko
infrastrukturo.
(4) Investitor mora najmanj sedem dni pred začetkom
del zagotoviti nadzor nad izvedbo del, ki ga opravlja upravljavec elektroenergetskega omrežja, ter naročiti in plačati
vse stroške morebitne prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture. Investitor krije vse stroške priključitve
objektov na omrežje.
20. člen
(nizkonapetostni priključki in javna razsvetljava)
(1) Zgradita se dve novi kabelski transformatorski postaji z navezavo na 20-kilovoltne daljnovode:
– TP 20/0,4 kV ob priključku Trebnje vzhod in
– TP 20/0,4 kV ob priključku Mirna Peč.
(2) Jamborska transformatorska postaja v Gorenji Mirni
Peči se nadomesti s kabelsko montažno transformatorsko
postajo ob deviaciji 1-19.
(3) Transformatorska postaja TP Mali Kal se ob demontaži 20-kilovoltnega daljnovoda Jezero prestavi v naselje
Mali Kal.
(4) Javna razsvetljava se postavi na avtocestnih priključkih Trebnje vzhod in Mirna Peč, pokritem vkopu v Gorenji Mirni Peči ter krožišču na hitri cesti H1 ob priključku
Trebnje vzhod.
21. člen
(vodovod)
(1) Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev, določenih s to uredbo, se na vodovodnem omrežju uredijo:
– obstoječa cev iz PE Ø 110, ki je sestavni del vodovodnega sistema Temenica, se zamenja z novo iz NL Ø 100 v
dolžini približno 470 m;
– prestavi se vodovod, ki je del vodovodnega sistema
Družinska vas–Novo mesto–Mirna Peč, in sicer na prizadetih
odsekih, označenih kot:
– prestavitev 2: obstoječa LŽ cev Ø 125 se zamenja
z novo iz NL Ø 125; cevovod poteka pod robom bankine
vzdolž nove deviacije Mirna Peč in prečka avtocesto v njenem podvozu;
– prestavitev 3: obstoječa LŽ cev Ø 100 se zamenja z
novo iz NL Ø 100 v dolžini približno 115 m; deviacijo Mirna
Peč prečka v Gornji Mirni Peči pravokotno v zaščitni cevi;
– prestavitev 4: obstoječa LŽ cev Ø 100 se zamenja z
novo iz NL Ø 100 v dolžini približno 50 m; deviacijo Mirna Peč
prečka pravokotno v zaščitni cevi v bližini Češenske hoste;
– prestavitev 5: obstoječa cev iz PE Ø 80 se zamenja z
novo iz NL Ø 100 v dolžini približno 2,6 km; cevovod poteka
vzdolž nove deviacije Mirna Peč in deviacije 1-7 pod robom
bankine do obstoječe hitre ceste H1 ter nato pod zunanjim
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robom bankine H1 vse do cestnega odcepa proti Zagorici,
kjer jo pred odcepom prečka pravokotno v zaščitni cevi.
Nadaljuje se pod bankino deviacije 10 in se na obstoječo
cev iz PE Ø 80 ponovno priključi pred naseljem Selo pri
Zagorici. Na obravnavanem odseku se prevežeta na vodovodni odsek za Zagorico in na nov cevovod (prestavitev 6)
za Veliki Kal;
– prestavitev 6: obstoječa cev iz PE Ø 65 se zamenja z
novo iz NL Ø 100 v dolžini približno 125 m. Avtocesto prečka
pravokotno v zaščitni cevi dolžine približno 30 m, nato pa poteka vzdolž obstoječe poti, ki se ukinja. Pravokotno prečkanje
deviacije javne poti JP-18 se izvede v zaščitni cevi.
22. člen
(kanalizacija)
Z gradnjo deviacije Mirna Peč bo prizadet kanalski
sistem Mirne Peči na odseku v Gornji Mirni Peči v dolžini približno 180 m (kan-1), na dveh odsekih med Ravnimi njivami
in Češensko hosto v dolžini približno 95 m (kan-2) in približno
60 m (kan-3) ter v Mirni Peči v dolžini približno 65 m (kan-4).
Kanali se zamenjajo z enakim premerom, kot so obstoječi, in
se tam, kjer so prizadeti, obbetonirajo. Vsi predvideni kanali
se višinsko uskladijo z obstoječimi, tako da se hidravlična
prepustnost in samočistilna sposobnost novih kanalov glede
na obstoječe ne spreminjata.
23. člen
(plinovod)
Trasa načrtovanega prenosnega plinovoda M5 Novo
mesto–Vodice prečka deviacijo Mirna Peč v km 0,5 + 68,
traso avtoceste pa v km 15,0 + 43. Tam, kjer plinovod prečka
deviacijo oziroma avtocesto, se vgradi zaščitna cev.
24. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Vsi obstoječi kabli delujejo normalno, zato je treba
prestavitve opraviti tako, da je telefonski in drug promet čim
manj moten. Vsa dela je treba opraviti med šibkim telekomunikacijskim prometom. Vodi se zaščitijo pred preostalimi
gradbenimi deli. Če se začasnim prevozom po telekomunikacijskih vodih pri gradnji ne bo mogoče izogniti, se zaščitijo
z dodatnimi cevmi.
(2) Na celotnem odseku avtoceste se položijo cevi, s katerimi se nadomesti koaksialni kabel K 14 Ljubljana–Obrežje,
ki se opusti. Na območju priključka Mirna Peč se uporabi
nova kabelska kanalizacija, v katero se uvleče cev PEHD.
Med km 20,9 + 80 in km 21,1 + 40 je predvideno polaganje
cevi PEHD v skupni jarek s kablom RNO. Na viaduktu 6-2
se cevi PEHD uvlečejo v cev PVC Φ 125 mm v konstrukciji
viadukta.
(3) Na območju avtoceste je predvidena gradnja 2 x
2-cevne kabelske kanalizacije s cevmi PE Φ 125 mm med km
18,5 + 80 in km 18,6 + 60 ter 1 x 2-cevne kabelske kanalizacije pri prečkanju avtoceste med 21,1 + 20 in km 21,1 + 40.
Gradnja 2 x 2-cevne kabelske kanalizacije je predvidena tudi
na več krajih na prestavitvi ceste v Mirno Peč med: P 25–P 27,
med P 35–P 42, v P 86, med P 98–P 99 (1 x 2-cevna), med P
104–P 108. Kabelska kanalizacija se uporablja za uvlečenje
kablov MK-75, K-1 in K-3.
(4) Zaradi ureditev, določenih s to uredbo, je treba prestaviti, zaščititi ali prilagoditi naslednje telekomunikacijske
kable:
– medkrajevni zemeljski kabel Novo mesto–Trebnje
MK-75 se zaščiti na križanju z deviacijo lokalne ceste 1-2;
– medkrajevni zemeljski kabel Novo mesto–Trebnje
MK-75, odcep KATC Mirna Peč, se prestavi v novo kabelsko kanalizacijo preko avtoceste (med km 18,5+80 in km
18,6+60) ter v novo kabelsko kanalizacijo ob deviaciji ceste
za Mirno Peč;
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– primarno kabelsko omrežje K2 na območju KATC
Trebnje smer GRM ter povezava OTK do ATC Lukovek
se na dolžini 557 m nadomesti s polaganjem PEHD cevi
2 x Φ 50 mm ter 2x PVC Φ 125 mm;
– zemeljski kabel KATC Mirna Peč (primarno kabelsko
omrežje K-1) se prestavi v novo kabelsko kanalizacijo ob
deviacijo ceste za Mirno Peč. Kabel TK 59 10x4x0,6 GM
za kabelski objekt KO2 se prestavi v novo traso ob dovozni
cesti med P 2- P 4. Treba je prestaviti tudi del sekundarnega
kabelskega omrežja (K-1/KR 1), ki je še v funkciji (K-3);
– zemeljski kabel KATC Mirna Peč K – 2 se prestavi v
novo traso med P 0 – P 9 ter P 11 – P 13 priključne ceste;
– zemeljski kabel LC Mirna Peč K – 3 kabel (TK 59
10x4x0,8 GM (KKO) in TK 3x4x0,8 (RNO)) se na območju
pokritega vkopa v Mirni Peči pred pričetkom gradbenih del z
ustrezno začasno rešitvijo prestavi izven območja del.
– po končanih delih na območju pokritega vkopa se
zgradi 1x2 cevna kabelska kanalizacija iz PE cevi Φ125 mm,
v katero se vleče kabla ter prestavi KKO kabel v novo traso
med P 98 – P 102;
– ostale kable (K-3) in PEHD cev na območju priključka
Mirna Peč ter na območju deviacije ceste za Mirno Peč se
prestavi v novo kabelsko kanalizacijo preko avtoceste (med
km 18,5+80 in km 18,6+60) ter v novo kabelsko kanalizacijo
ob deviirani cesti.
(5) Investitor mora v postopku za pridobitev gradbenega
dovoljenja zagotoviti projekt prestavitve in zaščite telekomunikacijskega omrežja.
25. člen
(klic v sili)
(1) Ob celotni trasi avtoceste se na ustreznih razdaljah
namestijo javljalniki klica v sili. Kabli za klic v sili se položijo
v rob bankine oziroma v odstavni pas.
(2) Na celotni trasi sistema klica v sili se dodatno vgradi
cev PEHD premera 50 mm za polaganje kabla z optičnimi
vodniki.
26. člen
(odvodnjavanje cestnega telesa)
(1) Odvodnjavanje padavinskih voda z vozišča se omogoči z vzdolžnimi in prečnimi skloni vozišča. Vsa padavinska
voda s cestišča avtoceste in vkopa se zbira v ustrezno
veliki kanalizaciji, neprepustni za vodo, ki vodi do objektov
za prečiščevanje (zadrževalni bazeni) in so zasnovani kot
zaporedni sistem usedalnika in lovilca olj in opremljeni s
koalescentnimi filtri. Prečiščena voda nato izteče v obstoječe
kraške vrtače iz zadrževalnika, ki je na poplavnem območju
potoka Igmanca, pa v naravno ponikovalnico (požiralnik).
Odvodnjavanje z odprtimi jarki je potrebno na vseh priključnih
cestah in prestavitvah kategoriziranih cest in poti.
(2) Zadrževalni bazeni so narejeni za vsak izpust posebej. Vsi objekti so dostopni za čiščenje in vzdrževanje in se
zgradijo kot zadrževalniki in lovilci olj. Zadrževalniki z oznako
Z 1, Z 2 in Z 3 se zgradijo kot zemeljski bazeni, zadrževalnik
z oznako Z 2.1 pa kot betonski bazen, in sicer:
– zadrževalni bazen Z 1 zahodno ob avtocesti med km
14,5 + 80 in km 14,6 + 80;
– zadrževalni bazen Z 2.1 severno ob avtocesti v km
17,7 + 20;
– zadrževalni bazen Z 2 severno ob avtocesti (v pentlji
priključka Mirna Peč) med km 18,7 + 40 in km 18,8 + 00;
– zadrževalni bazen Z 3 severno ob avtocesti, med km
20,1 + 20 in km 20,1 + 60.
(3) Za odvodnjavanje vode iz zadrževalnikov se zgradijo
naslednji izpusti:
– iz zadrževalnega bazena Z 1 v kraško vrtačo desno
od avtoceste med km 14,6 + 40 in km14,7 + 20;
– iz zadrževalnega bazena Z 2.1 v kraško vrtačo levo
od avtoceste v km 17,7 + 40;
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– iz zadrževalnega bazena Z 2 v ponikovalnico (požiralnik) vodotoka Igmanca – levo od avtoceste v km 19,1 + 40;
– iz zadrževalnega bazena Z 3 v kraško vrtačo levo ob
avtocesti v km 20,1 + 40.
(4) Meteorna voda z vzhodnega dela avtoceste se zbira
v zadrževalniku Z 4, ki je že obravnavan v državnem lokacijskem načrtu za avtocestni odsek Hrastje–Lešnica. Nahaja se
južno ob avtocesti med km 21,1 + 80 in km 21,2 + 20. Izpust
je speljan z odvodnim jarkom v ponikovalnico.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER
TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
27. člen
(varovanje vodnih virov)
(1) Trasa avtoceste ne bo nikjer posegla v omočeni
del pretežno kraških vodonosnikov ter tako tudi ne neposredno v dinamiko pretoka podtalne vode, vendar pa bodo
vodonosniki glede na največjo globino do nivoja podtalnice
(80–90 m, povprečno pa 40–50 m) zaradi narave vodonosnikov šibko zaščiteni. Glede na dobro kraško prevotljenost se
lahko pričakuje, da se bodo pri zemeljskih delih odprli novi
kraški prostori ali delno oziroma v celoti zaprli obstoječi, kar
pa na podlagi opravljene analize ne bo vplivalo na glavno
dinamiko pretoka podtalne vode. Z gradnjo avtoceste in spremljajočih objektov se ne smejo poslabšati odtočne razmere
požiralnikov vodotokov na obravnavanem območju.
(2) Za varovanje vodnih virov se meteorne vode s cestišča speljejo po meteorni kanalizaciji v objekte in naprave za
prečiščevanje vode – zadrževalne bazene s koalescentnimi
filtri, kjer se prečistijo v skladu s predpisi, ki urejajo emisije
snovi in toplote z javnih cest in emisije in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, od koder
se odvedejo v obstoječe kraške vrtače oziroma v naravno
ponikovalnico. Zadrževalni čas vode v zadrževalnikih mora
omogočiti učinkovito usedanje trdnih delcev in vsaj delno razgraditev organskih snovi. Prostornina zadrževalnikov mora
ob razlitju nevarne snovi zadržati njeno pričakovano količino.
Zbiralniki se redno čistijo in vzdržujejo, mulj pa se obravnava
kot poseben odpadek.
(3) Avtocesta ne sme v ničemer poslabšati stanja kakovosti vodnih virov, kar je treba doseči z ustreznimi gradbenotehničnimi ukrepi, ustreznim načinom gradnje ter po gradnji z
ustreznim načinom vzdrževanja. Ob morebitnem poslabšanju
stanja investitor zagotovi ustrezno ureditev.
(4) Na trasi avtoceste se med gradnjo in po odprtju
avtoceste prepreči izliv nevarnih tekočin v podtalje in površinske vodotoke, ob morebitnem razlitju nevarnih snovi pa
se takoj odkoplje onesnažena zemljina, ki jo je treba oddati
v predelavo kot nevarni odpadek, razen če se opravi analiza,
s katero bi organizacija, ki jo pooblasti ministrstvo, pristojno
za okolje, ugotovila, da ne gre za nevarni odpadek in bi bila
lahko odstranjena na drug način.
(5) Med gradnjo se odvod padavinskih voda in izlivov z
gradbišč uredi z ustreznimi zadrževalnimi bazeni in lovilci olj.
Odvod komunalnih odplak med pripravljalnimi deli in gradnjo
se uredi z ustreznimi komunalnimi objekti in se zavaruje, da
ni izliva odplak v podtalje ali njihovo okolico.
(6) Med gradnjo investitor na celotni trasi zagotovi vse
potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, tako
da je preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo
zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi. V struge potokov in podtalje ni dovoljeno
odvajati odpadne in izcedne vode z gradbišča in infrastrukturnih objektov ter odlagati gradbenega materiala. Pri gradnji je
treba uporabljati čisto tehnologijo in brezhibne stroje.
(7) Ob razlitju škodljivih tekočin se pripravi načrt za
hitro ukrepanje. Načrt vključuje tudi vodenje evidence
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nevarnih snovi, ki se uporabljajo na gradbišču, in obveščanje ustreznih strokovnih služb o nezgodi in ukrepe za
odstranitev usedlin, izbiro kraja odlagališča onesnaženih
usedlin ter dodatno spremljanje stanja onesnaženih tal.
Vsebina se določi na podlagi ocene obsega nesreče in
značilnosti tekočine ali snovi glede na mogoče vplive na
podzemno vodo.
(8) Skladno z ugotovitvami poročila o vplivih na okolje
se ob upoštevanju določb pravilnika, ki ureja spremljanje
stanja onesnaženosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi,
uresničuje program spremljanja stanja podzemne vode na
izviru Zijalo (desni pritok ob bruhalniku) in Žagarjevem izviru.
Nihanje nivojev podtalnice oziroma pretokov je treba spremljati enkrat mesečno oziroma dodatno ob visokem vodnem
stanju, ki presega desetletno povprečje.
(9) Med gradnjo avtoceste se zagotovita spremljanje del
in nadzor hidrogeologa in krasoslovca.
(10) Z nadzorovanjem vode neposredno na ponikovalnicah in izvirih je treba izvajati monitoring kakovosti in vodnih
zalog podzemnih voda v kraških vodonosnikih. Vanj je treba
vključiti tudi sistem vseh morebitno izvedenih opazovalnih vrtin za vzorčenje podtalnice ali pa meritve in vzorčenja opraviti
v vodnih jamah s potrjeno podzemno povezavo.
(11) Zaradi posega na vodno ali priobalno zemljišče
(npr. gradnja viaduktov, zavarovanje struge, iztočni objekti),
ki je v lasti Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije
sprejme sklep, s katerim prenese pravico upravljanja na
vodnem ali priobalnem zemljišču, ki je v lasti Republike Slovenije, na investitorja. Na podlagi sklepa Vlade Republike
Slovenije o prenosu pravice upravljanja lahko investitor gradi
na vodnem ali priobalnem zemljišču, ki je v lasti Republike
Slovenije, pri čemer je treba le-tega pridobiti pred gradbenim
dovoljenjem.
28. člen
(varstvo tal in kmetijskih zemljišč)
(1) Investitor zagotovi varovanje kmetijskih zemljišč s
primerno organizirano gradnjo, zaščito zemljišč pred onesnaževanjem med gradnjo in delovanjem avtoceste, nadomestitvijo prekinjenih poti in po potrebi s pridobitvijo oziroma
usposobitvijo nadomestnih kmetijskih zemljišč.
(2) Mreža povezav kmetijskih površin mora biti ohranjena oziroma zagotovljena med gradnjo avtoceste in ko je
odprta. Med gradnjo se za gradbeni prevoz čim manj uporabljajo poljske poti. Večina povezav obeh strani ceste mora
biti ves čas v uporabi. Začasni objekti in odlagališča ne smejo
biti na najboljših kmetijskih zemljiščih, gibanje strojev pa je
treba omejiti na območje same trase ter na opuščene dele
cestnega omrežja. Zagotoviti je treba sodelovanje z lastniki
zemljišč, ki so v začasni uporabi.
(3) Med gradnjo se zagotovi ustrezno ravnanje z rodovitno zemljo, tako da se ohranjata njena rodovitnost in količina in jo je mogoče uporabiti za rekultivacijo poškodovanih
zemljišč na gradbišču avtoceste. Preprečiti je treba mešanje
živice z mrtvico in rodovitno zemljo začasno odlagati na največ 1,20 m visoke nasipe.
(4) Po končani gradnji mora investitor v območju lokacijskega načrta zagotoviti kmetijske operacije tako, da bodo
ponovno vzpostavljene možnosti za kmetijsko rabo.
(5) Investitor zagotovi spremljanje izvajanja ukrepov,
povezanih z organizacijo gradbišča, nadomeščanjem prekinjenih poti ter ravnanja z rodovitno zemljo in s programom
predpisan monitoring onesnaženja tal in rastlin.
29. člen
(gozdnogospodarske ureditve in varovanje gozdov)
(1) V neposredni bližini avtoceste se čim bolj ohrani
naravna oblika gozda. Gradnja v gozdnih območjih mora čim
manj posegati v prostor zunaj samega cestnega telesa, odstraniti je treba le drevje do roba obcestnega prostora, sečnja
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mora omogočiti predvsem učinkovito sanacijsko obsaditev in
novo oblikovanje gozdnega roba.
(2) Pred posekom drevja na območju posegov mora
drevje za posek označiti pooblaščeni delavec pristojnega
zavoda za gozdove. Na trasi morajo za sečnjo poskrbeti izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje iz pravilnika, ki ureja minimalne
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih.
(3) Odvečni odkopni material in ostanki lesa, ki bi nastali
pri gradnji, se ne smejo odlagati v gozd, ampak le na urejena
odlagališča odpadnega gradbenega materiala oziroma ga je
treba vkopati v zasip.
(4) Odkrite površine, ki bodo nastale zaradi gradnje, je
treba takoj po dokončanju del zasaditi z avtohtono vegetacijo
in ponovno vzpostaviti gozd, vključno z oblikovanjem novega
gozdnega roba z zasaditvijo ustreznih drevesnih vrst, ki jih
določi strokovnjak pristojne institucije in se opredelijo v načrtu krajinske arhitekture.
(5) Investitor mora omogočiti dostop na gozdna zemljišča med gradnjo in po njej ter po končani gradnji omogočiti
gospodarjenje z gozdom pod enakimi pogoji kot je bilo do
zdaj. Tam, kjer bo z gradnjo avtoceste dosedanji način spravila onemogočen, se po potrebi zgradijo nove vlake in poti.
(6) Po končani gradnji je treba odpraviti morebitne poškodbe, nastale zaradi gradnje na okoliškem gozdnem drevju, gozdnih poteh in začasnih gradbenih površinah.
(7) Investitor mora zagotoviti spremljanje izvajanja ukrepov, povezanih z organizacijo gradbišča, posegi v gozdne
sestoje in gozdna tla ob trasi ter z nadomeščanjem zaradi
gradnje prekinjenih poti.
30. člen
(varstvo naravnih vrednot)
(1) Na območju državnega lokacijskega načrta je reka
Temenica (NV 1208), ki ima status naravne vrednote državnega pomena (ROI 3699) ter naravne vrednote lokalnega
pomena: potok Igmanca (NV 1187), Lukovski potok (NV
1232) in Dobravski potok (NV 1208).
(2) Za odsek avtoceste, ki poteka po suhi dolini od
ponorov Temenice dalje (pod pobočjem Svete Ane), se opravijo predhodne hidrogeološke raziskave in preveri stopnja
ogroženosti podzemnih tokov (habitat ogroženih podzemnih
živalskih vrst) s stališča predvidenih posegov ter zagotovijo
ustrezne prilagoditve ter omilitveni ukrepi.
(3) Zaradi zakraselosti območja je treba podrobno pregledati teren, preveriti mikrolokacije znanih kraških jam (Zgonuha, Zgončarica) in morebitne nove v vplivnem območju
trase avtoceste ter oceniti stopnjo njihove ogroženosti s
stališča načrtovanega posega.
(4) Z morebitnim odvečnim materialom, nastalim pri
gradnji avtoceste, se ne smejo zasipavati suhe struge reke
Temenice in druge naravne depresije, ponori ter preostali
mikroreliefni pojavi na širšem območju Temenice.
(5) Ob izvedenih delih je treba zagotoviti geološki nadzor. Pri odkritju geoloških naravnih vrednot ali podzemeljskih naravnih vrednot je treba dela na tem odseku začasno
ustaviti ter o tem obvestiti pristojni zavod za varstvo narave,
najdbe dokumentirati in jih po strokovni presoji ustrezno
predstaviti.
31. člen
(varovanje rastlinstva, živalstva in biotopov)
(1) Gradnja mora čim manj posegati v prostor zunaj
samega cestnega telesa, še posebej na območju gozdnih
površin. Med gradnjo je v vrtače, udore, vhode v podzemne
jame in druge kraške pojave v okolici trase prepovedano odlagati vsakršen gradbeni ali izkopani material, izlivanje odpadnih voda in podobno. Prav tako je na območju poteka trase
prepovedano splakovati delovno orodje v vodah, spuščati
betonsko mleko ali cementne odpadke v vode, preprečiti je
treba odtekanje naftnih derivatov, ki se uporabljajo za delo-
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vanje gradbenih strojev in prevoznih sredstev. Zagotovljeni
morajo biti tudi preostali ukrepi (ureditev odvodnjavanja vseh
asfaltiranih površin čez peskolove z vgrajenimi lovilci olj,
opremljeni s koalescentnimi filtri, njihovo redno vzdrževanje,
uporaba predpisanih količin soli, ustrezno ravnanje z adsorbentom za posipavanje razlitega olja ipd.).
(2) Živalim se nenadzorovano prehajanje čez avtocesto
prepreči z varovalno žično ograjo. Vsem živalskim vrstam,
ki jim bo z gradnjo avtoceste prekinjena selitvena pot, se
zagotovi varno prehajanje avtoceste. Za prehod divjadi se
uporabljajo podvoz 3-1 javne (gozdne) poti pod avtocesto
v km 15,1 + 70 ter viadukt Dole, ki je predviden tam, kjer je
gostejši prehod divjadi. Pred naštetimi prehodi se postavi
ustrezno prirejena varovalna ograja avtoceste, ki se uporablja tudi kot usmerjevalna ograja. Podvoz 3-1 se zgradi
tako, da bo v njem 2 m širok neasfaltiran pas za prehod
živali. Uredijo se tudi prehodi za dvoživke, in sicer dva na
odseku v km 15,1 + 10 in 15,3 + 60 ter dva na odseku v
km 16,1 + 40 in 16,5 + 00 avtoceste. Prehodi se uredijo s
cevmi profila 1,5 m (ali škatlaste oblike 2 m x 1,5 m), s tem
da se spodnji del cevi izravna z betonom in opremi z usmerjevalno ograjo (1 cm x 1 cm).
(3) Vpliv hrupa na ptice se omili tako, da se posek
gozda in večina gradbenih del po možnosti opravita zunaj
gnezditvene sezone ptic, ki traja od začetka aprila do konca
junija.
(4) Pred začetkom del je treba na območju prečkanja
vodotokov z avtocesto dobiti podatke o vodnem življu. Inventarizacija se opravi tik pred posegom, sočasno z izlovom
in premestitvijo vodnih organizmov, zlasti rib in večjih nevretenčarjev. Ribiški družini je treba med gradnjo zagotoviti
nemoteno prisotnost na gradbišču ter jo sproti obveščati o
morebitnih spremembah projektov.
(5) Med gradnjo avtoceste pristojna strokovna služba
občasno opravlja naravovarstveni nadzor med izsekavanjem
gozda in gradnjo v območju reke Temenice.
(6) Med gradnjo avtoceste investitor zagotovi spremljanje prehajanja živali, ko pa je avtocesta že odprta, pa tri- do
štiriletno spremljanje uporabe prehodov za velike sesalce in
dvoživke ter triletno spremljanje ptic gnezdilk za ugotovitev,
ali se je bistveno spremenila sestava gnezdilcev območja
(dnevni in nočni popisi vsako leto v dveh terenskih dneh v
začetku in koncu maja).
(7) Za ugotavljanje uspešnosti revitalizacijskih posegov
se takoj po končanju gradnje triletno spremlja zaraščanje
brežin in naselitev živali.
32. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) V širšem vplivnem območju trase obravnavanega
odseka avtoceste je arheološko najdišče Sveta Ana – Vrhpeč
(EŠD 8626), ki ima status kulturnega spomenika ter kulturni
dediščini: podružnična cerkev Svete Ane (EŠD 2603) in hiša
Dolenja vas 1 s kapelico (EŠD 12703). Zagotoviti je treba
načelno rezervatno varstvo kulturne dediščine.
(2) Za celotno traso, vse objekte, prestavitve cest in
komunalnih vodov so potrebne predhodne ekstenzivne in
intenzivne arheološke raziskave po metodologiji Skupine
za arheologijo na avtocestah Slovenije (SAAS). Ob odkritju
ogroženih najdišč so potrebni zaščitna izkopavanja in postopki po njih.
(3) Investitor mora med gradnjo avtoceste zagotoviti
stalen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli in najmanj deset dni pred začetkom o delih obvestiti pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine. Vsaka morebitna degradacija med
gradnjo novo odkrite dediščine, morebitna rušenja, prenosi
ali premiki morajo biti predhodno dogovorjeni s pristojnim
zavodom.
(4) Pred začetkom del je treba v skladu z navodili pristojnega zavoda dokumentirati stanje dediščine, in sicer z
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izdelavo fotografij in videodokumentacije stanja prostora s
kulturno dediščino, ki jo hrani pristojni zavod. Za enoto nepremične kulturne dediščine Dolenja vas pri Mirni Peči – Hiša
Dolenja vas 1 (EŠD 12703) s pripadajočo kapelico mora
investitor zagotoviti tudi izdelavo arhitekturnega posnetka
obstoječega stanja po pogojih pristojnega zavoda.
(5) Pri izdelavi projektne in tehnične dokumentacije je
treba zagotoviti, da gradbišče ne posega na območja varstva
kulturne dediščine.
33. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Na podlagi napovedi prometa za leto 2028 je treba
za varovanje objektov in območij pred čezmernim hrupom
zgraditi:
– APO-1 – pri naselju Dolenja vas, od km 18,4 + 60 do
km 18,8 + 00, levo od osi avtoceste se postavi absorpcijska
ograja dolžine 337 m in višine 2,0 m;
– APO-2 – pri naselju Dolenja vas, od km 18,7 + 80 do
km 18,9 + 18, levo od osi avtoceste se postavi absorpcijska
ograja dolžine 138 m in višine 2,0 m;
– PN-3 – pri naselju Zagorica, od km 20,9 + 95 do km
21,0 + 40, levo od osi avtoceste se zgradi protihrupni nasip
(nadvišanje vkopa) dolžine 45 m in skupne višine 4,5 m;
– APO-4 – pri naselju Zagorica, od km 21,0 + 30 do
km 21,2 + 25, levo od osi avtoceste se postavi absorpcijska
ograja dolžine 195 m in višine 3,5 m.
(2) Investitor mora ob gradnji avtoceste zagotoviti izvedbo aktivnih zaščitnih ukrepov pred hrupom v obsegu, ki se
določi na podlagi napovedi prometa za desetletno obdobje po
končani gradnji, nato pa jih postopoma dopolnjevati v skladu
s predpisi, ki urejajo varstvo pred hrupom zaradi cestnega
in železniškega prometa, in v skladu z monitoringom, ki je
določen v teh predpisih, pri čemer mora investitor upoštevati
predpise, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring
hrupa za vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje. V skladu
s tem so mogoča odstopanja od gornjih lokacij in dimenzij.
(3) Absorbcijska obrabna plast vozišča se predvidi na
celotni trasi avtoceste, razen na rampah v priključkih.
(4) Izvajalec mora zagotoviti spremljanje hrupa med
gradnjo in ukrepati ob ugotovljenih prekoračitvah vrednosti,
določenih za čas gradnje. Merilne točke se določijo na podlagi načrta organizacije gradbišča in cest, po katerih bodo
potekali glavni prevozi.
34. člen
(varstvo zraka)
(1) Med gradnjo je treba preprečiti nenadzorovan raznos gradbenega materiala z območja gradbišča s prevoznimi sredstvi ter prašenje z odkritih delov trase, začasnih odlagališč materiala ter gradbišč z vlaženjem sipkega materiala
in nezaščitenih površin. Območja večjih posegov se sprotno
rekultivirajo. Upoštevajo se emisijske norme pri začasnih
gradbenih objektih ter pri uporabljenih gradbenih strojih in
prevoznih sredstvih. V tem času se opravljajo ustrezne meritve na vsaj treh točkah, na katerih bo promet z gradbišča
potekal mimo poseljenih območij. Merilne točke se določijo
pozneje, in sicer pred gradnjo.
(2) Vsi protihrupni ukrepi imajo tudi vlogo varovanja
pred prašnimi usedlinami in delno imisijami plinov, delno pa
ima to vlogo zasaditev v obcestnem prostoru.
(3) Posebni ukrepi varstva zraka in spremljanje onesnaženosti po odprtju avtoceste niso potrebni.
35. člen
(varstvo pred požarom)
Zaradi gradnje avtoceste se požarna varnost bližnjih
objektov in območij ne sme poslabšati. Vsi objekti in območja morajo imeti zagotovljen dovoz za intervencijska
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vozila in površine za uporabo gasilnih naprav, prizadeti
vodovodi se prestavijo, preskrba s požarno vodo ne sme
biti okrnjena.
36. člen
(varstvo pred tresljaji)
(1) Pred začetkom gradnje mora izvajalec gradbenih
del zagotoviti pregled dokumentacije, popis in dokumentiranje stanja ter objektov v neposredni bližini gradbišča in
prevoznih poti, določenih z načrtom organizacije gradbišča
(gradnja pokritega vkopa v Zgornji Mirni Peči, Dolenja vas
in Zagorica). Med gradnjo mora izvajalec stanje spremljati
in vse ugotovljene nove poškodbe odpraviti oziroma prilagoditi tehnologijo gradnje ob resnejših poškodbah zaradi
tresljajev.
(2) Pri zahtevnejših zemeljskih delih (vrtanje, zabijanje,
razbijanje) mora izvajalec zagotavljati stalne meritve na možnih ogroženih objektih. Na podlagi rezultatov meritev se po
potrebi izvajajo ukrepi pri tehnologiji gradnje.
(3) Za gradnjo se lahko uporabljajo stroji, izdelani skladno z emisijskimi normami za tresljaje, ki jih povzročajo
gradbeni stroji.
37. člen
(odvzem in presežek materiala)
(1) Na trasi avtoceste in deviacij se izkazuje približno
35.000 m3 izkopa nenosilnih tal, ki se predvidoma odlaga v
kamnolomu Sveta Ana oziroma na drugih ustreznih krajih.
(2) Presežek humusa v količini približno 53.000 m3 se
uporabi za ureditev in oblikovanje obcestnega prostora.
38. člen
(objekti, predvideni za odkup, in prestavitve objektov)
(1) Zaradi gradnje avtoceste in z njo povezanih ureditev
je treba odkupiti in odstraniti naslednje objekte:
– stanovanjsko hišo in gospodarski objekt Dolenja vas
pri Mirni Peči 1 v km avtoceste 18,6 + 60, na parc. št. 1849/32
in st. p. 358, obe k. o. Hmeljčič;
– stanovanjsko hišo in gospodarski objekt Dolenja vas
pri Mirni Peči 2 v km avtoceste 18,6 + 80, na parc. št. st. p.
361, 987/10 in st. p. 392, vse k. o. Hmeljčič;
– stanovanjsko hišo, hlev in dva gospodarska objekta
Dolenja vas pri Mirni Peči 24 v km avtoceste 18,7 + 20, na
parc. št. st. p. 386, 987/11 in 987/12, vse k. o. Hmeljčič.
(2) Kapelica ob domačiji Dolenja vas pri Mirni Peči 1
na parc. št. 1849/32, k. o. Hmeljčič, se prestavi na parc. št.
1843, v k. o. Hmeljčič.
(3) Za nadomestitev nepremičnin iz prvega odstavka
tega člena se ob upoštevanju zahtev njihovih lastnikov v skladu z zakonom ponudijo ustrezne nadomestne nepremičnine
oziroma plača odškodnina v skladu z veljavnimi predpisi.
VII. ETAPNOST
39. člen
(etapnost)
(1) Etape izvajanja državnega lokacijskega načrta so:
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih
infrastrukturnih in drugih objektov in naprav, prestavitve cestnega omrežja ter vodnogospodarske ureditve, potrebne za
uresničitev predvidenih posegov,
– deli trase avtoceste,
– povezovalne ceste do obstoječega cestnega omrežja
in druge deviacije,
– priključka in krožišče na hitri cesti H1,
– objekti na trasi avtoceste z zasaditvami in rekultivacijo,
– ureditev obcestnega prostora.
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(2) Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo posamezno ali skupaj in morajo biti sklenjene funkcionalne
enote.
(3) Etapnost se mora načrtovati tako, da bosta zagotovljeni prevoznost in dostopnost na obstoječih cestah za vse
vrste vozil.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV, IZVAJALCEV IN
LOKALNIH SKUPNOSTI
40. člen
(splošne obveznosti investitorja in izvajalcev)
(1) Za zagotavljanje kakovosti bivalnega in naravnega
okolja med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci poleg
preostalih določb te uredbe še te obveznosti:
– promet med gradnjo organizirati tako, da ne bo večjih zastojev in zmanjšanja varnosti na obstoječem cestnem
omrežju;
– če bi vplivala etapa izvedbe državnega lokacijskega
načrta na prometno ureditev državnih cest, se rešitev uskladi
z njihovim upravljavcem le-teh;
– pred začetkom gradnje se izdela elaborat s posnetkom stanja o kakovosti obstoječih vozišč na vseh javnih
cestah, po katerih bo potekal gradbiščni promet oziroma na
katere se bo preusmerjal promet med gradnjo;
– na obstoječem cestnem omrežju je treba zagotoviti
ukrepe v takem obsegu, da se prometna varnost zaradi gradnje avtoceste ne bo poslabšala;
– zagotoviti dostope, ki so bili zaradi gradnje avtoceste
prekinjeni; urediti tudi dostope, ki nadomeščajo prekinjene
obstoječe poti in v tej uredbi niso določene, so pa projektno
utemeljene;
– vse lokalne ceste in javne poti, ki se bodo uporabljale
za obvoze in prevoze med gradnjo, pred začetkom gradnje
ustrezno urediti in protiprašno zaščititi;
– pred začetkom gradnje evidentirati stanje obstoječih
objektov in infrastrukture, ki bo prizadeta zaradi gradnje;
– pred začetkom gradnje naročiti zakoličbo vseh obstoječih vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih
delih v njihovi bližini;
– vse prizadete obstoječe vode in naprave ustrezno
zaščititi ali prestaviti na podlagi projektnih rešitev; s tem povezani stroški skupaj z odpravo morebitno nastalih napak in
zaradi izpada prometa bremenijo izvajalca;
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena uporaba bližnjih objektov in
zemljišč;
– sprotno rekultivirati območja velikih posegov (nasipe,
vkope);
– v skladu z veljavnimi predpisi v najkrajšem mogočem
času odpraviti čezmerne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi gradnje avtoceste in njene uporabe;
– urediti oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in
ceste, ki bodo zaradi gradnje avtoceste ali uporabe pri gradnji
prekinjene ali poškodovane;
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo po vseh obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah; infrastrukturne
vode je treba takoj obnoviti, če se poškodujejo pri gradnji;
– med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev čezmernega onesnaženja tal, vode in
zraka pri prevozu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi; ob
nesreči zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljene službe;
– organizirati gradbišče tako, da gradbiščne baze ne
bodo v neposredni bližini naselij, na območjih naravnih vrednot in kulturne dediščine ter na drugih varovanih območjih;
– izbrati kraje začasnih odlagališč izkopanega in drugega materiala, tako da se z njimi ne bo posegalo na območja
naravnih vrednot ali kulturne dediščine ali na druga varovana
območja;
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– med gradnjo upoštevati, da se na vseh območjih
dovolijo imisije hrupa zaradi vira hrupa (gradbišče), tako
da v dnevnem času niso prekoračene kritične ravni hrupa,
predpisane za III. stopnjo varovanja pred hrupom;
– vzdrževati vegetacijske pasove ob avtocesti, ki so
prvina krajinskega urejanja, istočasno pa imajo tudi vlogo
varovanja pred onesnaženjem neposrednega okoliškega
prostora;
– zagotoviti ureditev zaradi gradnje poškodovanih
objektov, naprav in območij ter okolice objektov;
– izogibati se vsem začasnim posegom v mokrotne
habitate, ki jih strokovne podlage ne predvidevajo, kar velja
tudi za začasna odlagališča, dovozne ceste in morebitna
prečkanja;
– začasno pridobljena zemljišča po gradnji avtoceste in
spremljajočih ureditev povrniti v prvotno rabo;
– izvajati monitoring skladno z določbami 43. člena te
uredbe in v skladu s poročilom o vplivih na okolje;
– vzdrževati protihrupne in varovalne ograje ter po potrebi urediti obcestne zasaditve v sklopu rednih vzdrževalnih
del;
– v skladu s predpisi vzdrževati vse vodnogospodarske
ureditve, zgrajene za avtoceste, do prenosa v upravljanje
upravljavcu vodotokov.
(2) Vsi ukrepi iz prejšnjega odstavka se izvajajo na
podlagi ustreznih dovoljenj za gradnjo, ki jih je treba dobiti
pred začetkom gradnje avtoceste.
(3) Pri nadaljnjih fazah projektiranja je treba na hitri
cesti H1 v križišču z lokalno cesto LC 291070 Dolenja vas
pri Mirni Peči–Hmeljčič–Knežija (deviacija 1-9) predvideti vse
potrebne ukrepe za umirjanje prometa.

monitoringa so javni, investitor mora poskrbeti za dostopnost
podatkov.
(3) Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih investitor
mora opraviti na podlagi rezultatov monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve;
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve;
– ureditev poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin;
– sprememba rabe prostora in
– drugi ustrezni ukrepi.
(4) Skladno s prvim odstavkom tega člena je treba v
času gradnje izvesti monitoring za hrup, tla, podzemne in
površinske vode, tresljaje in zrak. V času obratovanja je treba
izvesti monitoring za hrup, tla, naravo in krajino.

41. člen
(obveznost investitorja na območju stika z železniško
progo)
Na območju izvedbe pokritega vkopa v Mirni Peči
mora investitor deviacije Mirna Peč zagotoviti podrobnejše
geološko-geomehanske raziskave.

45. člen
(posebna obveznost lokalne skupnosti)
Nadomestne dostope lastnikom zemljišč do zalednih
površin južno od avtoceste, približno od viadukta Dole do
priključka Mirna Peč, zagotovi Občina Mirna Peč.

42. člen
(razmejitve in primopredaja)
(1) Investitor mora pripraviti ustrezne razmejitve ter predati potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbeti za primopredajo vseh odsekov cest, javne razsvetljave,
komunalnih vodov in drugih naprav, ki jih v skladu s predpisi,
ki urejajo javne ceste, ne bo prevzel v upravljanje.
(2) Tisto infrastrukturo, ki ni avtocesta (deviacije regionalnih in lokalnih cest, komunalnih vodov), morajo po
končani gradnji prevzeti v upravljanje in vzdrževanje njeni
upravljavci.

IX. ODSTOPANJA

43. člen
(monitoring)
(1) Investitor mora zagotoviti celostno izvajanje monitoringa po odprtju avtoceste in med njeno gradnjo za področja, ki jih določa poročilo o vplivih na okolje. Zavezanec za
izvedbo monitoringa med gradnjo je izvajalec gradbenih del,
po odprtju pa upravljavec ceste.
(2) Pri določitvi monitoringa se smiselno upoštevajo
točke že opravljenih meritev ničelnega stanja. V delih, v katerih je to mogoče, je treba monitoring prilagoditi in uskladiti
z drugimi obstoječimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanj
kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja
(tla, površinske in podzemne vode, zrak, hrup, narava, krajina) je treba zagotoviti vsaj tolikšno število točk, da se pridobi
utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja.
Točke monitoringa se zasnuje tako, da omogočajo stalno
pridobivanje podatkov. Monitoring se opravi v skladu s predpisi in usmeritvami iz Poročila o vplivih na okolje. Rezultati

44. člen
(razmejitev financiranja prostorske ureditve)
(1) Stroški gradnje deviacije Mirna Peč se delijo med
Republiko Slovenijo in Občino Mirna Peč.
(2) Stroški demontaž obstoječega 20-kilovoltnega daljnovoda Jezero na prizadetem odseku v skupni dolžini približno 2,9 km ter drugih srednjenapetostnih in nizkonapetostnih
vodov in navezav na obstoječe vode na prizadetem območju
se delijo med investitorjem avtoceste in upravljavcem elektroenergetskih vodov in naprav.
(3) Novogradnje omrežja, demontaže drugih srednjenapetostnih in nizkonapetostnih vodov ter navezave na obstoječe vode zunaj območja državnega lokacijskega načrta opravi upravljavec omrežja na podlagi ustrezne dokumentacije,
soglasij in gradbenih dovoljenj, izdanih na podlagi občinskih
prostorskih izvedbenih aktov.

46. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri uresničevanju državnega lokacijskega načrta so
dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem preučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer
poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega,
prometnotehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa
se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi
morajo soglašati organi in organizacije, na katere se odstopanja nanašajo.
(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti vse stacionaže objektov in naprav natančno določene. Dopustna so manjša odstopanja od stacionaž, navedenih
v tej uredbi, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave
projektov. Večja odstopanja so dopustna v skladu z določbami prvega in drugega odstavka tega člena.
(4) Izvedejo se lahko tudi nova križanja objektov gospodarske javne infrastrukture, če niso v nasprotju s to uredbo in
z njimi soglaša investitor oziroma upravljavec avtoceste.
47. člen
(gradnja enostavnih objektov)
V ureditvenem območju državnega lokacijskega načrta
je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, dovoljena
postavitev naslednjih pomožnih infrastrukturnih objektov:
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– pomožni cestni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– pomožni telekomunikacijski objekti,
– pomožni komunalni objekti.
48. člen
(cestninjenje)
Ureditveno območje po tej uredbi vključuje tudi možnost postavitve naprav in ureditev za elektronski sistem
cestninjenja v prostem prometnem toku, če se vzpostavitev
takega sistema določi s predpisi, ki urejajo sistem cestninjenja. Postavitev teh naprav in ureditev se šteje za dopustna
odstopanja v območju urejanja, ki so v javnem interesu.
X. NADZOR
49. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za
okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje
in prostor.
XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
50. člen
(občinski prostorski akti)
Šteje se, da so s sprejetjem te uredbe v delu, ki se nanaša na ureditveno območje državnega lokacijskega načrta,
spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine
Trebnje za obdobje od leta 1986 do 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/90, Uradni list RS, št. 35/93, 50/97, 61/98,
18/00, 7/02, 59/04 in 82/04) in srednjeročnega plana za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski
list, št. 19/86, 16/90, Uradni list RS, št. 35/93, 50/97, 61/98,
18/00, 7/02, 59/04 in 82/04);
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto
za območje Občine Mirna Peč (odlok objavljen v Uradnem
listu RS, št. 37/01, 99/02 in 79/04);
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za občino
Trebnje – planske celote 1,3,4,5, (Skupščinski Dolenjski list,
št. 4/91 in Uradni list RS, št. 15/99, 24/00, 7/02, 91/02, 59/04
in 21/05);
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželski
prostor Občine Mirna Peč (Uradni list, št. 64/03 in 83/03
– popr. in 33/06);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto (Skupščinski
Dolenjski list, št. 9/91 in Uradni list RS, št. 35/97 in 76/02)
– za naselje Mirna Peč.
51. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-58/2006/7
Ljubljana, dne 27. julija 2006
EVA 2005-2511-0071
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Uredba o Krajinskem parku Kolpa

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 49. člena, v
zvezi z drugim odstavkom 163. člena in drugim odstavkom
166. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št.
96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06 – ZDru-1) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o Krajinskem parku Kolpa
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen in varstveni cilji)
(1) Z namenom, da se zavarujejo naravne vrednote
ter ohrani biotska raznovrstnost in krajinska pestrost, se območje ob reki Kolpi od Starega trga do Fučkovcev določi za
Krajinski park Kolpa (v nadaljnjem besedilu: park).
(2) Namen ustanovitve parka je tudi povezovanje gospodarskega in socialnega razvoja na območju parka ter
čezmejno sodelovanje.
(3) Varstveni cilji v parku so: ohranitev naravnih
vrednot, ohranitev velike biotske raznovrstnosti, ohranitev
populacij ogroženih in mednarodno varovanih prosto živečih
rastlinskih in živalskih vrst (v nadaljnjem besedilu: rastlinske
in živalske vrste), ohranitev najmanj obstoječega obsega
habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem
stanju in ohranitev krajine z mozaično razporejenostjo krajinskih struktur.
(4) Na območju parka se omogočajo in spodbujajo razvojne možnosti prebivalstva in trajnostni razvoj, ki je prilagojen značilnostim in potrebam varovanja parka, ter omogoča
duhovno sprostitev in bogatitev človeka.
2. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa območje parka, varstvena območja in območja ožjih zavarovanih območij v parku, pravila ravnanja in varstvene režime, način upravljanja parka, nadzora
v parku in druga ravnanja, povezana z namenom ustanovitve
parka iz te uredbe.
(2) S to uredbo se določijo tudi razvojne usmeritve v
parku, ki upoštevajo načelo trajnostnega razvoja.
3. člen
(znak parka)
(1) Park ima svoj znak (logo), ki je določen v prilogi 1,
ki je sestavni del te uredbe. Znak je sestavljen iz zunanjega
okvira znaka, ki je romb s pobranimi robovi (v nadaljnjem
besedilu: romb). Znotraj ležečega romba je stilizirana praprot,
ki je značilnost belokranjskih steljnikov.
(2) Uporaba znaka se podrobneje določi s statutom
upravljavca parka.
II. OBMOČJE PARKA, VARSTVENIH OBMOČIJ IN OŽJIH
ZAVAROVANIH OBMOČIJ
4. člen
(varstvena območja in ožja zavarovana območja)
(1) Park je razdeljen na tri varstvena območja: prvo,
drugo in tretje varstveno območje. Prvo varstveno območje
obsega aluvialne ravnice ob reki Kolpi, reko Kolpo, strma
in položnejša obrežna pobočja ter območja pomembnejših
naravnih vrednot. Drugo varstveno območje obsega pretežno
kmetijske in gozdne površine, kjer se je zaradi tradicionalne
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rabe ohranilo naravno ravnovesje in se je izoblikovala značilna krajina z mozaično razporejenostjo krajinskih struktur,
z manjšimi zaselki, posamičnimi domačijami in sakralnimi
objekti, ter območja namenjena rekreaciji in območja naravnih vrednot. Tretje varstveno območje obsega zaključena naselja s senožetnimi sadovnjaki in z območji naravnih vrednot,
večje zaselke in določena vinogradniška območja.
(2) V parku se določijo naslednja ožja zavarovana območja:
– naravna vrednota Dolenjski zdenec, ev. št. 8135, izvirna kraška jama ob Kolpi se določi za Naravni spomenik
Dolenjski zdenec;
– naravna vrednota Fučkovski zdenec, ev. št. 4507,
krajša izvirna jama ob Kolpi, vzhodno od Fučkovcev se določi
za Naravni spomenik Fučkovski zdenec;
– naravna vrednota reka Kolpa, evid. št. 138, mejna
reka in glavni belokranjski odvodnik se določi za Naravni
spomenik Kolpa;
– naravna vrednota Zdenec Jarbol, evid. št. 8220, obzidan izvir ob Kolpi vzhodno od Podklanca se določi za Naravni
spomenik Zdenec Jarbol;
– naravna vrednota Grajska lipa, evid. št. 8138, mogočna lipa pred gradom Vinica se določi za Naravni spomenik
Grajska lipa;
– naravna vrednota Marindolska lipa, evid. št. 4531,
stara lipa na mestu nekdanje mitnice v Marindolu se določi
za Naravni spomenik Marindolska lipa;
– naravna vrednota Lipa v vasi Marindol, evid. št. 4532,
mogočna stara lipa, hišno drevo v Marindolu se določi za
Naravni spomenik Lipa v vasi Marindol;
– naravna vrednota Marindolska loza, evid. št. 8139,
hrastovo-belogabrov sestoj ob reki Kolpi in Miličih se določi
za Naravni spomenik Marindolska loza;
– naravna vrednota Dečinska stena, evid. št. 4537,
termofilno pobočje s skalnimi stenami nad Kolpo se določi
za Naravni spomenik Dečinska stena;
– naravna vrednota Hrastova loza, evid. št. 8140, sestoj
bukev z gnezdišči sive čaplje se določi za Strogi naravni
rezervat Hrastova loza;
– naravna vrednota Vrhovske vrtače, evid. št. 4533,
razgiban niz vrtač na kraškem ravniku med Vrhovci in Marindolom se določi za Naravni spomenik Vrhovske vrtače;
– naravna vrednota Velika stena nad Radenci, evid. št.
4527, termofilno pobočje s strmimi stenami nad reko Kolpo
se določi za Naravni spomenik Velika stena nad Radenci;
– naravna vrednota Fortunova brajda, evid. št. 4535,
stoletna brajda z devetinštiridesetimi trtami samorodnice jugovzhodno od Sinjega Vrha se določi za Naravni spomenik
Fortunova brajda;
– naravna vrednota Jama v kamnolomu, evid. št. 4369,
biospeleološko pomembna jama s stalnim tokom ob reki
Kolpi pri Sečjem selu pri Vinici se določi za Naravni spomenik
Jama v kamnolomu;
– naravna vrednota Kobiljača, evid. št. 4371, biospeleološko pomembna izvirna jama ob reki Kolpi pod Špeharji se
določi za Naravni spomenik Kobiljača;
– naravna vrednota Zilje – vrbe, evid. št. 4545, sestoj
starih mogočnih vrb na loki ob Kolpi, južno od vasi Zilje se
določi za Naravni spomenik Ziljske vrbe;
– naravna vrednota Marindolski steljniki, evid. št. 4544,
ohranjeni steljniki in površine v zaraščanju pri Marindolu se
določi za Naravni spomenik Marindolski steljniki.

(2) Zapisi prikaza mej iz prejšnjega odstavka se hranijo
pri ministrstvu, pristojnem za ohranjanje narave (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo), pri lokalni skupnosti na območju parka
in pri upravljavcu parka.
(3) Meje parka, varstvenih območij in ožjih zavarovanih
območij so prikazane tudi na publikacijskih kartah v merilu
1: 70 000, ki sta kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
(4) Ministrstvo, pristojno za geodetske zadeve, na podlagi podatkov iz registra naravnih vrednot evidentira območje
parka v bazi zemljiškega katastra.

5. člen
(meje parka, varstvenih območij in ožjih zavarovanih
območij)
(1) Meje parka, varstvenih območij in ožjih zavarovanih
območij so določene na državni topografski karti v merilu
1:25 000 in se podrobneje prikažejo na digitalnem katastrskem načrtu (GURS 2005) na parcelo natančno.

4.1. Varstveni režimi

III. RAZVOJNE USMERITVE
6. člen
(razvojne usmeritve)
Na območju parka se v okviru namena ustanovitve
parka spodbuja trajnostni razvoj ob hkratnem zagotavljanju
razvojnih možnostih prebivalstva, ki se uresničujejo zlasti:
– s spodbujanjem razvoja podeželja in trajnostnih oblik
kmetovanja, ki so usklajene z varstvom naravnih vrednot in
kulturne dediščine ter ohranjanjem biotske raznovrstnosti in
krajinske pestrosti;
– s spodbujanjem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
izboljšanjem kmetijske infrastrukture in ohranitvijo naselij;
– s povezovanjem kmetijske in turistične dejavnosti;
– z okolju prijaznim turizmom in rekreacijo, izboljšanjem
turistične infrastrukture in z gradnjo oziroma prenovo že obstoječih prenočitvenih zmogljivosti, pri čemer se obiskovalce
usmerja na ekološko manj občutljiva območja;
– z urejanjem prostora in obnovo vasi, tako da se ohranja krajinska pestrost in kulturna dediščina, izboljša okoljska,
cestna in energetska infrastruktura ter omogočajo dopolnilne
dejavnosti in nova delovna mesta;
– z ohranjanjem kulturne dediščine;
– z uporabo okolju prijaznih tehnologij in metod pri
gospodarjenju z naravnimi viri, tako da se ohranja njihova
ekosistemska vrednost in obnovljivost ter da se ohranjajo
življenjski prostori rastlinskih in živalskih vrst in naravne
vrednote.
7. člen
(ukrepi)
(1) Razvojne usmeritve se uresničujejo zlasti z naslednjimi ukrepi:
– omogočanjem sodelovanja prebivalstva na območju parka pri pridobivanju finančnih sredstev skozi različne
razvojne programe iz različnih občinskih, državnih in med
državnih virov;
– usmerjanjem sredstev lokalnih, državnih in mednarodnih skladov, ustanov oziroma organizacij v varstvene in
razvojne projekte, usklajene z namenom ustanovitve parka;
– vzpodbujanjem razvoja tistih gospodarskih in drugih
dejavnosti, ki s sonaravnim načinom izkoriščanja naravnih
dobrin zagotavljajo gospodarski in socialni razvoj;
– izobraževanjem in ozaveščanjem prebivalstva na območju parka in nudenjem strokovne pomoči le temu.
(2) Razvojne usmeritve in ukrepi se podrobneje določijo
v načrtu upravljanja parka.
IV. PRAVILA RAVNANJA IN VARSTVENI REŽIMI

8. člen
(splošni varstveni režimi)
(1) Na območju parka se ne izvajajo posegi, opravljajo
dejavnosti ali se ne ravna v obsegu in na način, ki bi lahko
ogrozil namen ustanovitve parka, zlasti pa ni dovoljeno:
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1. izvajati posegov in dejavnosti na naravnih vrednotah
na način, da se uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo
lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno
vrednoto oziroma v obsegu ali na način, da se znatno spremenijo druge lastnosti naravne vrednote;
2. izvajati posegov in dejavnosti, ki bi lahko poslabšali
hidrološke razmere na reki in ekološke razmere na območju
parka in posledično vplivali na poslabšanje ugodnega stanja
rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov;
3. izvajati posegov in dejavnosti oziroma rabiti zemljišča na način, ki bi lahko prizadel krajinsko pestrost oziroma
spremenil značilno podobo krajine;
4. spreminjati namembnost obstoječih gospodarskih
objektov, razen mlinov, zunaj poselitvenih območij naselij, ter umeščati novih dejavnosti, ki bi zaradi spremljajočih
posegov prizadele krajinsko pestrost oziroma spremenile
značilnosti krajine;
5. graditi in urejati rekreacijskih površin, na način, ki bi
ogrozil krajinsko pestrost, biotsko raznovrstnost in naravne
vrednote;
6. graditi nove objekte, razen infrastrukturnih objektov,
zunaj naselij in zaselkov, razen v 20-metrskem pasu ob njih,
pri čemer prepoved gradnje novih objektov ne velja za rekreacijska in vinogradniška območja;
7. taboriti, šotoriti ali postavljati bivalne prikolice oziroma
druga začasna bivalna vozila ali objekte zunaj za ta namen
določenih območij;
8. umetno osvetljevati živali, njihova bivališča, zavetišča
ali druge pomembne dele habitata;
9. organizirati množične javne športne, kulturne in druge
prireditve, zunaj za to določenih območij;
10. odlagati smeti in druge odpadke zunaj za to urejenih
mest;
11. parkirati ali puščati vozil zunaj za ta namen določenih območij, razen za lastnike in najemnike zemljišč na svojih
oziroma najetih zemljiščih;
12. sproščati gensko spremenjenih organizmov v okolje.
(2) Varstveni režimi iz prejšnjega odstavka se podrobneje opredelijo in umestijo v prostor v načrtu upravljanja
parka.
9. člen
(varstveni režimi v prvem varstvenem območju)
Poleg splošnega varstvenega režima iz prvega odstavka prejšnjega člena v prvem varstvenem območju tudi ni
dovoljeno:
1. ograjevati zemljišč z nenaravnimi materiali razen s
transparentnimi žičnatimi ograjami;
2. izvajati nadzemeljskih elektroenergetskih in telekomunikacijskih omrežij (nova ali ob sanaciji obstoječih omrežij), razen na območjih, kjer bi tovrstni posegi lahko ogrozili
oziroma prizadeli ugodno stanje živalskih in rastlinskih vrst,
njihovih habitatov, habitatnih tipov oziroma naravnih vrednot;
3. postavljati reklamnih ali drugih tabel, znamenj ali
svetlobnih napisov, razen za potrebe prometne ureditve,
označbe in predstavitve parka;
4. graditi in urejati rekreacijskih površin ob reki, kjer ni
urejene ustrezne infrastrukture, če bi gradnja lahko ogrozila
krajinsko pestrost oziroma biotsko raznovrstnost;
5. graditi novih objektov;
6. zasajati žive meje iglavcev;
7. obnavljati gozdov s tujerodnimi drevesnimi vrstami;
8. omejevati dostop do vode na urejenih in označenih
poteh.
10. člen
(varstveni režimi v drugem varstvenem območju)
Poleg splošnega varstvenega režima iz prvega odstavka 8. člena te uredbe v drugem varstvenem območju tudi ni
dovoljeno:
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1. ograjevati zemljišč z nenaravnimi materiali razen s
transparentnimi žičnatimi ograjami;
2. obnavljati gozdov s tujerodnimi drevesnimi vrstami;
3. zasajati žive meje iglavcev na odprtih površinah;
4. izvajati nadzemeljskih elektroenergetskih in telekomunikacijskih omrežij (nova ali ob sanaciji obstoječih omrežij), razen na območjih, kjer bi tovrstni posegi lahko ogrozili
oziroma prizadeli ugodno stanje živalskih in rastlinskih vrst,
njihovih habitatov, habitatnih tipov oziroma naravnih vrednot;
5. na novo urejati rekreacijskih površin na način, ki
predstavlja gradnjo objektov, razen enostavnih objektov.
11. člen
(varstveni režimi v tretjem varstvenem območju)
Poleg splošnega varstvenega režima iz prvega odstavka 8. člena te uredbe v tretjem varstvenem območju tudi ni
dovoljeno izvajati dejavnosti, graditi objektov in rabiti zemljišč
na način, ki bi lahko poslabšal krajinsko pestrost in biotsko
raznovrstnost ter škodljivo vplival na ekološke razmere v
prvem in drugem varstvenem območju.
12. člen
(varstveni režimi v ožjih zavarovanih območjih)
(1) Poleg splošnih varstvenih režimov določenih za park
in varstvenih režimov za posamezna varstvena območja v
ožjih zavarovanih območjih tudi ni dovoljeno graditi novih
objektov, razen na območjih obstoječih rekreacijskih površin
v drugem varstvenem območju v skladu z načrtom upravljanja parka.
(2) V ožjih zavarovanih območjih tudi ni dovoljeno:
1. Naravni spomenik Vrhovske vrtače:
– spreminjati obstoječih reliefnih značilnosti.
2. Naravni spomenik Marindolski steljniki:
– spreminjati obstoječe namembnosti zemljišč;
– izvajati dejavnosti in posege, ki bi povzročali zmanjševanje obstoječega obsega.
3. Naravni spomenik Fortunova brajda:
– dosajevati drugih sort;
– spreminjati obstoječo gojitveno obliko (dvokraki guyot
sistem).
4. Naravna spomenika Kobiljača in Jama v kamnolomu:
– vstopati v notranjost jam v času reprodukcijskega
obdobja netopirjev;
– kakorkoli zakrivati ali zapirati vhod v jame brez predhodnega soglasja Zavoda Republike Slovenije za varstvo
narave (v nadaljnjem besedilu: zavod).
5. Naravni spomeniki Ziljske vrbe, Grajska lipa, Marindolska lipa in Lipa v vasi Marindol:
– postavljati naprav, stvari ali graditi objektov vključno z
enostavnimi objekti na območju 5 metrov od obsega krošenj
dreves;
– plombirati votlih debel;
– zmanjševati številčnosti sestoja sedmih Ziljskih vrb;
– plezati po drevesih;
– plakatirati in obešati reklamnih panojev na drevesa.
6. Strogi naravni rezervat Hrastova loza:
– približevati se gnezdiščem v času gnezdenja;
– spreminjati sestavo zoocenoze z naseljevanjem drugih vrst živali.
7. Naravni spomeniki reka Kolpa, Fučkovski zdenec,
Dolenjski zdenec in Zdenec Jarbol:
– izvajati vodnih športnih in rekreativnih aktivnosti, ki bi
lahko poslabšale ugodno stanje živalskih vrst;
– odvzemati proda, peska in mivke z obrežja ali dna
reke, razen v primerih rednega vzdrževanja;
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– posegati v brežino reke in obrežno vegetacijo, razen
v primerih nujnih sanitarnih in vzdrževalnih del ter ureditev
dostopov do vode na območjih rekreacijskih površin v skladu
z načrtom upravljanja parka;
– utrjevati bregov z zidanimi ali betonskimi škarpami,
razen v primeru obnove obstoječih škarp;
– izvajati plovbo s plovili na motorni pogon;
– izvajati sanacijo jezov, ki bi spreminjala vodni režim,
linijo jezu in njegovo avtentično podobo;
– obnavljati in rekonstruirati obstoječih objektov ter graditi novih objektov na način, ki bi ogrozil geomorfološke in
hidrološke značilnosti naravne vrednote;
– vstopati v reko s čolni zunaj posebej za to določenih
vstopnih mest;
– naseljevati tujerodnih vrst rib;
– prati motornih vozil v neposredni bližini reke in v reki
ter v bližini izvirov oziroma izvirnih jam.
(3) Ne glede na prepovedi iz prejšnjega odstavka je
dovoljeno opravljanje dejavnosti že delujočih mlinov in žag.
13. člen
(izjeme za upravljavca parka in izvajalca naravovarstvenih
nalog)
(1) Ne glede na prepovedi iz 8. do 12. člena te uredbe
lahko upravljavec parka v skladu z načrtom upravljanja parka
gradi objekte in postavlja naprave, namenjene varovanju in
predstavitvi naravnih vrednot, ohranjanju biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter obisku in doživljanju parka (v
nadaljnjem besedilu: parkovna infrastruktura).
(2) Ne glede na prepovedi iz 8. do 12. člena te uredbe
se v parku lahko izvajajo dela za izvedbo posameznih naravovarstvenih nalog v skladu z načrtom upravljanja parka.
14. člen
(druge izjeme)
(1) Ne glede na prepovedi iz 8. do 12. člena te uredbe
se lahko v parku:
– opravljajo dejavnosti državne gospodarske javne službe urejanja voda v skladu s predpisi s področja ohranjanja
narave in z varstvenimi usmeritvami ohranjanja narave, nujni
obrambni ukrepi ter izvaja zaščita, reševanje in pomoč ob
naravnih in drugih nesrečah;
– izvajajo posegi in opravljajo dejavnosti na enotah
kulturne dediščine v skladu s predpisi s področja varstva
kulturne dediščine in varstvenimi usmeritvami ohranjanja
narave.
(2) Naloge državne gospodarske javne službe urejanja
voda se opredelijo v letnem programu za njihovo izvedbo,
pri pripravi katerega se upoštevajo namen in varstveni cilji
te uredbe ter načrt upravljanja parka, in se izvajajo po terminskem planu, ki mora biti usklajen s terminskim planom
letnega programa dela upravljavca.
(3) Posegi in dejavnosti na enotah kulturne dediščine v
parku se izvajajo ob upoštevanju namena in varstvenih ciljev
te uredbe ter načrta upravljanja parka po terminskem planu,
ki mora biti usklajen s terminskim planom letnega programa
dela upravljavca.
(4) Ne glede na prepovedi iz 8. do 12. člena te uredbe
se lahko v parku v skladu z načrtom upravljanja parka:
– gradijo komunalni in infrastrukturni objekti ali naprave
za naselja;
– izvaja energetska izraba vode znotraj zmogljivosti
obstoječih objektov;
– postavljajo primerno oblikovani reklamni panoji in neprometni znaki;
– urejajo parkirišča za potrebe kopališč ali turistično
rekreacijskih objektov.
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4.2. Pravila ravnanja
15. člen
(namembnost in raba)
(1) Znotraj prvega varstvenega območja velja najstrožji
režim, ki prepoveduje vsa ravnanja, ki bi lahko razvrednotila naravne vrednote, prizadela ugodno stanje rastlinskih
in živalskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov, ki se
prednostno ohranjajo v ugodnem stanju.
(2) Znotraj drugega varstvenega območja je dovoljena
dosedanja tradicionalna raba površin ter uporaba urejenih
prostorov za okolju prijazen turizem in rekreacijo.
(3) Znotraj tretjega varstvenega območja je dovoljena
raba in pozidava površin na način, ki ne nasprotuje določbam
te uredbe.
16. člen
(naravovarstvene naloge)
V parku se izvajajo naslednje naravovarstvene naloge:
– skrb za ohranjanje oziroma vzpostavljanje take rabe
zemljišč, izvajanja dejavnosti in posegov, ki varujejo naravne
vrednote in ohranjajo biotsko raznovrstnost;
– ohranjanje oziroma vzpostavljanje takega stanja v
prostoru, ki zagotavlja ugodno stanje rastlinskih in živalskih
vrst;
– ohranjanje za park značilne mozaične krajine in
– druge naloge, ki varujejo naravne vrednote in ohranjajo biotsko raznovrstnost ter krajinsko pestrost in so v skladu
z načrtom upravljanja parka.
17. člen
(izvajanje posegov in dejavnosti)
(1) Vsak poseg, dejavnost ali ravnanje v parku je treba
izvajati v obsegu in na način, ki najmanj ogroža naravno
ravnovesje, ugodno stanje naravnih vrednot v parku in sam
park.
(2) Pri pripravi programov za izvedbo in pri izvedbi dejavnosti in posegov iz 14. člena te uredbe je treba upoštevati
izvajanje naravovarstvenih nalog, določenih z zakonom in to
uredbo, in jih uskladiti z ukrepi za preprečevanje škodljivih
vplivov v parku ter varstvenimi usmeritvami za trajnostni razvoj dejavnosti, kot sestavinami načrta upravljanja parka.
18. člen
(naravovarstvene smernice)
Vsebina naravovarstvenih smernic za park, ki se upošteva pri urejanju prostora, rabi naravnih dobrin in urejanju
voda, se določi na podlagi te uredbe, načrta upravljanja
parka in predpisov s področja ohranjanja narave, ki urejajo
varstvo naravnih vrednot, ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter ohranjanje ekosistemov.
19. člen
(naravovarstveno soglasje)
(1) Za gradnjo objektov v parku se pridobivajo naravovarstveni pogoji in naravovarstveno soglasje v skladu s
predpisi s področja graditve objektov in ohranjanja narave.
(2) Za gradnjo enostavnih objektov v parku je treba
pridobiti naravovarstveno soglasje.
(3) Ne glede na določbe prejšnjih dveh odstavkov naravovarstvenega soglasja ni treba pridobiti v tretjem varstvenem območju parka, kjer ni naravnih vrednot, za rekonstrukcijo objekta, nadomestno gradnjo ali odstranitev objekta, ter
za objekte za lastne potrebe, če vplivi gradnje ne segajo
zunaj tretjega varstvenega območja.

Uradni list Republike Slovenije
V. UPRAVLJANJE
20. člen
(upravljanje)
(1) Za upravljanje parka Vlada Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: vlada) ustanovi javni zavod s posebnim
aktom, s katerim uredi tudi statusno pravna in organizacijska
vprašanja v zvezi z njegovim delovanjem.
(2) Javni zavod (v nadaljnjem besedilu: upravljavec parka) v okviru javne službe ohranjanja narave opravlja varstvene, strokovne, nadzorne in upravljavske naloge na območju
parka.
21. člen
(organi)
(1) Upravljavec parka ima naslednje organe:
– svet zavoda,
– strokovni svet in
– direktorja.
(2) V svetu zavoda, ki je najvišji organ upravljanja, ima
lokalna skupnost z območja parka svoje predstavnike.
(3) Podrobnejšo sestavo organov, način imenovanja
članov kolegijskih organov ter drugo določa akt o ustanovitvi
javnega zavoda.
22. člen
(naloge)
(1) Upravljavec parka opravlja v okviru javne službe
naslednje dejavnosti:
– pripravlja predlog načrta upravljanja parka;
– sprejema letne programe dela parka na podlagi načrta
upravljanja parka in opravlja oziroma skrbi za tam določene
naloge;
– stalno spremlja in analizira stanje naravnih vrednot,
biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v parku in pripravlja poročila o stanju v parku;
– skrbi za izvajanje varstvenih režimov in razvojnih
usmeritev ter izvaja naravovarstvene naloge;
– skrbi za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot v parku in drugih vrednih delov parka;
– sklepa pogodbe o varstvu iz zakona, ki ureja ohranjanje narave;
– sodeluje z zavodom pri pripravi naravovarstvenih
smernic za del, ki se nanaša na park;
– sodeluje pri pripravi območnega in regionalnega razvojnega programa;
– usklajuje in spremlja raziskovalne naloge v zvezi s
parkom;
– izvaja mednarodne projekte in sodeluje pri njihovem
izvajanju, tudi z namenom pridobivanja sredstev za delovanje
parka, predstavitvah in strokovnih raziskavah parka;
– skrbi za predstavitev parka, ki vključuje tudi ozaveščanje javnosti o pomenu parka;
– zagotavlja dostop do informacij o parku in vodi informacijski center parka;
– sodeluje z lokalnimi skupnostmi pri doseganju namena varstva in razvoja parka;
– sodeluje z lastniki zemljišč na območju parka in jim
strokovno pomaga in svetuje;
– pripravlja in vzdržuje poti in označbe v parku ter drugo
parkovno infrastrukturo, potrebno za obisk parka in opravlja
vodniško službo po parku;
– ureja naravne vrednote ali dele parka za ogledovanje
in obiskovanje v skladu z načrtom upravljanja parka;
– izvaja druge naloge v sklopu varstva in razvoja parka
v skladu s to uredbo.
(2) Upravljavec parka opravlja kot javno službo tudi
naloge, ki se nanašajo na upravljanje z nepremičninami v
parku, ki so v lasti države in služijo namenom parka.
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(3) Podrobnejše naloge glede obsega upravljanja z nepremičninami v lasti države se določijo v aktu o ustanovitvi
javnega zavoda.
(4) Vlada s sklepom določi nepremične iz drugega odstavka tega člena.
23. člen
(javna pooblastila)
Poleg dejavnosti iz prejšnjega člena upravljavec parka
v okviru javnih pooblastil:
– izvaja neposredni nadzor v parku,
– upravlja z bazami podatkov, ki se nanašajo na park.
24. člen
(načrt upravljanja parka)
(1) Upravljanje parka se izvaja na podlagi sprejetega
načrta upravljanja parka, ki ga za obdobje petih let sprejme
vlada.
(2) V načrtu upravljanja parka so nujne sestavine, določene z zakonom, ki ureja ohranjanje narave, strukturirane
tako, da so razvidni:
– ocena stanja v parku, ki zajema stanja po posameznih
področjih in sicer: področje ohranjanja narave, področje rabe
in dejavnosti v prostoru ter področje ekonomske, gospodarske in socialne strukturiranosti v parku;
– srednjeročni in kratkoročni – operativni cilji upravljanja
parka, ki izhajajo iz namena ustanovitve parka;
– neposredni in posredni ukrepi za doseganje zastavljenih ciljev, ki vključujejo vsebinsko opredelitev nalog upravljavca v zvezi z neposrednim upravljanjem parka in nalog,
ki izhajajo iz opredelitve ukrepov, ki se izvajajo na podlagi
drugih predpisov in posredno vplivajo na doseganje namena
ustanovitve parka;
– prostorska umestitev varstvenih in razvojnih vsebin
v parku;
– program izvajanja načrta upravljanja parka z določitvijo prioritete izvajanj ukrepov in finančnim ovrednotenjem.
(3) V načrtu upravljanja parka se določijo tudi vsebine,
določene s to uredbo.
(4) Upravljavec parka letno poroča ministrstvu o izvajanju načrta upravljanja parka.
25. člen
(letni program dela)
(1) Upravljavec parka na podlagi načrta upravljanja parka sprejme finančno ovrednoteni letni program dela, ki ga
potrdi vlada. Letni program dela se določi za posamezno
koledarsko leto.
(2) Z letnim programom dela parka se podrobneje določi
terminski plan izvedbe del in nalog iz načrta upravljanja parka
tako, da se za posamezno vrsto teh del in nalog upošteva
najugodnejše obdobje, glede na pričakovano stanje v parku
ter finančne vire za izvedbo del in nalog v parku.
(3) Strokovno pomoč pri pripravi letnega programa dela
zagotavlja zavod.
(4) Upravljavec parka letno poroča vladi o izvajanju
letnega programa dela ter s poročilom seznani tudi lokalno
skupnost v parku.
VI. FINANCIRANJE
26. člen
(sredstva)
(1) Upravljavec parka pridobiva finančna sredstva za
upravljanje parka:
– iz državnega proračuna;
– z vstopninami, dotacijami in donacijami;

Stran

9214 /

Št.

85 / 10. 8. 2006

– s sredstvi, pridobljenimi z upravljanjem nepremičnin;
– s prihodki od prodaje blaga in storitev, ki jih opravlja;
– iz različnih mednarodnih programov pomoči;
– s pridobivanjem sredstev na podlagi sofinanciranja
programov in projektov, ki so v skladu z namenom ustanovitve parka, iz sredstev lokalnih, državnih in mednarodnih
skladov, ustanov oziroma drugih organizacij;
– iz drugih virov.
(2) Upravljavec parka lahko pridobiva sredstva tudi iz
proračunov lokalnih skupnosti v skladu z njihovimi programi
oziroma sprejetim načrtom upravljanja parka.
(3) Del sredstev, pridobljenih na način iz prvega odstavka tega člena, se lahko nameni za izvajanje razvojnih
usmeritev parka v skladu z načrtom upravljanja parka.
(4) Podrobnejše pogoje za pridobivanje sredstev iz
prejšnjega odstavka, merila in postopke razdeljevanja sredstev ter odločanje o razdeljevanju in nadzor nad namensko
porabo sredstev predpiše minister, pristojen za ohranjanje
narave.
VII. NADZOR
27. člen
(neposredni nadzor)
Neposredni nadzor v parku zagotavlja upravljavec parka v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave.

Uradni list Republike Slovenije
VIII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
29. člen
Vlada Republike Slovenije ustanovi javni zavod iz
20. člena te uredbe najkasneje v treh mesecih od uveljavitve
te uredbe.
30. člen
Upravljavec parka mora v enem letu po ustanovitvi
javnega zavoda predložiti Ministrstvu za okolje in prostor
predlog načrta upravljanja parka.
31. člen
Minister za okolje in prostor določi v šestih mesecih od
uveljavitve te uredbe začasne upravljavske smernice za park,
ki se uporabljajo do sprejema načrta upravljanja parka.
32. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se v delu, ki se nanaša na
varstvo naravne dediščine, preneha uporabljati odlok Občine
Črnomelj o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa (Uradni list
RS, št. 82/98).
33. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-25/2006/11
Ljubljana, dne 27. julija 2006
EVA 2006-2511-0050

28. člen
(inšpekcijski nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb te uredbe
opravljajo inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave.

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
priloga
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MINISTRSTVA

3708.

Pravilnik o načinu ravnanja s poštnimi
pošiljkami s prepovedano vsebino

Na podlagi petega odstavka 51. člena Zakona o poštnih
storitvah (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja minister za gospodarstvo

PRAVILNIK
o načinu ravnanja s poštnimi pošiljkami
s prepovedano vsebino
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik predpisuje način ravnanja s poštnimi pošiljkami s prepovedano vsebino.
2. člen
(splošna določba)
V poštnih pošiljkah je prepovedano pošiljati snovi in
predmete iz 51. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list
RS, št. 102/04 − uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem
besedilu: zakon).
3. člen
(narkotiki in psihotropne snovi)
(1) Za narkotike in psihotropne snovi iz 1. točke prvega
odstavka 51. člena zakona se štejejo prepovedane droge, kot
so določene v zakonu, ki ureja proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, ter predhodne sestavine za prepovedane
droge, kot so določene v zakonu, ureja predhodne sestavine
za prepovedane droge.
(2) Če se sumi, da poštna pošiljka vsebuje narkotike in
psihotropne snovi, se poštna pošiljka ne dostavi naslovniku,
ampak se uskladišči na varnem mestu ter se nemudoma
obvesti Agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Urad Republike Slovenije za kemikalije in
policijo.
4. člen
(nevarne snovi)
(1) Za nevarne snovi iz 2. točke prvega odstavka
51. člena zakona se štejejo:
– snovi, pripravki in izdelki, ki so na podlagi nevarnih
lastnosti iz 10. točke 2. člena Zakona o kemikalijah (Uradni
list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo in 47/04
– ZdZPZ) razvrščeni kot nevarni in morajo biti ustrezno
označeni,
– snovi, ki vsebujejo povzročitelje nalezljivih bolezni,
– radioaktivne snovi, kot so opredeljene v 49. točki
3. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno
besedilo).
(2) Če se sumi, da poštna pošiljka vsebuje snovi, pripravke in sredstva iz prve alinee prejšnjega odstavka, se
poštna pošiljka ne dostavi naslovniku, ampak se uskladišči
na varnem mestu in nemudoma obvesti Urad Republike
Slovenije za kemikalije.
(3) Če se sumi, da poštna pošiljka vsebuje snovi iz
druge alinee prvega odstavka tega člena, se poštna pošiljka

ne dostavi naslovniku, ampak se uskladišči na mestu, kjer se
ne zadržujejo delavci ali prebivalci, zavaruje dostop do mesta
hranjenja in prepreči kakršnokoli poseganje v poštno pošiljko, ustrezno poskrbi za delavce, ki so prišli v stik s vsebino
te pošiljke, in nemudoma obvesti Zdravstveni inšpektorat
Republike Slovenije in policijo.
(4) Če se sumi, da poštna pošiljka vsebuje radioaktivne
snovi iz tretje alinee prvega odstavka tega člena, se poštna
pošiljka ne dostavi naslovniku, ampak se uskladišči na mestu, kjer se ne zadržujejo delavci ali prebivalci, prepreči dostop do kontaminiranega prostora in kakršnokoli poseganje
v poštno pošiljko ter nemudoma obvesti Upravo Republike
Slovenije za jedrsko varnost in policijo.
5. člen
(žive živali)
Če se sumi, da poštna pošiljka vsebuje živo žival ali žive
živali, ki niso navedene v tretjem odstavku 51. člena zakona,
se mora o tem nemudoma obvestiti Veterinarska uprava
Republike Slovenije.
6. člen
(predmeti, prepovedani v naslovni državi)
(1) Za predmete iz 4. točke prvega odstavka 51. člena
zakona se šteje blago, ki je za naslovno državo navedeno
kot prepovedano v Seznamu prepovedanega blaga (List of
Prohibited Articles), ki se vodi pri Svetovni poštni zvezi (UPU)
in je dostopen na njeni spletni strani (www.upu.int).
(2) Če se sumi, da poštna pošiljka v mednarodnem
poštnem prometu iz Republike Slovenije vsebuje predmete,
ki so prepovedani v naslovni državi, se ravna po določbah
Konvencije Svetovne poštne zveze (UPU).
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v primeru, če se sumi, da takšna poštna pošiljka vsebuje snovi
oziroma predmete iz 3. do 5. in 7. člena tega pravilnika, ravna
tako, kot je predpisano v ustreznem členu tega pravilnika.
7. člen
(druge snovi oziroma predmeti, prepovedani na podlagi
drugih zakonov)
(1) Za snovi oziroma predmete iz 6. točke prvega odstavka 51. člena zakona se štejejo snovi in predmeti, ki lahko
ogrožajo življenje ali zdravje ljudi, spolno nedotakljivost, gospodarstvo, javni red in mir, zlasti pa:
– strelno, kemično, biološko ali jedrsko orožje, naboji,
eksplozivna sredstva, vojaško orožje in vojaška oprema, katerih promet posameznikom ni dovoljen ali je omejen,
– pornografski material, ki prikazuje mladoletne osebe,
– potne listine, razen če so poslane v priporočenih poštnih pošiljkah ali vrednostnih poštnih pošiljkah,
– večje količine denarja, razen če so poslane v vrednostnih poštnih pošiljkah,
– material in predmeti, ki se uporabljajo za izzivanje ali
ščuvanje narodnostnega, rasnega ali verskega sovraštva,
razdora ali nestrpnosti,
– predmeti, ki se uporabljajo za ščuvanje ali pozivanje
k neposredni izvršitvi kaznivih dejanj genocida.
(2) Če se sumi, da poštna pošiljka vsebuje kemično,
biološko ali jedrsko orožje, se poštna pošiljka ne dostavi
naslovniku, ampak se uskladišči na mestu, kjer se ne zadr-
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žujejo delavci ali prebivalci, onemogoči se dostop do mesta
hranjenja in prepreči kakršnokoli poseganje v poštno pošiljko,
ustrezno se poskrbi za delavce, ki so prišli v stik s vsebino
te pošiljke, in nemudoma obvesti Zdravstveni inšpektorat
Republike Slovenije, Urad Republike Slovenije za kemikalije
oziroma Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in
policijo.
(3) Če se sumi, da poštna pošiljka vsebuje druge snovi
oziroma predmete iz prvega odstavka tega člena, se poštna
pošiljka ne dostavi naslovniku, ampak se uskladišči na varnem mestu in nemudoma obvesti policija.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-86/2005
Ljubljana, dne 24. julija 2006
EVA 2005-2111-0032
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

3709.

Pravilnik o omejitvi dajanja v promet ali
uporabe določenih nevarnih snovi in
pripravkov

Na podlagi 49. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list
RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ)
izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o omejitvi dajanja v promet ali
uporabe določenih nevarnih snovi
in pripravkov
1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 76/769/EGS z
dne 27. julija 1976 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi
nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (UL L št. 262 z dne
27. 9. 1976, str. 201, z vsemi spremembami do Direktive
Evropskega parlamenta in Sveta 2005/90/ES z dne 18. januarja 2006 o devetindvajseti spremembi Direktive Sveta
76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov
držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (snovi, razvrščene kot
rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje -r/m/r)
(UL L št. 33 z dne 4. 2. 2006, str. 28); v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 76/769/EGS) in Direktivo 2002/95/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o omejevanju
uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (UL L št. 37 z dne 13. 2. 2003, str. 19, z vsemi
spremembami do Odločbe Komisije z dne 21. aprila 2006
o spremembi Priloge k Direktivi 2002/95/ES Evropskega
parlamenta in Sveta glede izjem pri uporabi svinca zaradi
prilagoditve tehničnemu napredku (UL L št. 115 z dne 28. 4.
2006, str. 38); v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/95/ES)
določa nevarne snovi in pripravke, katerih dajanje v promet
ali uporaba sta omejena ali prepovedana.
2. člen
Izrazi v tem pravilniku imajo enak pomen kot v Zakonu o
kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo
in 47/04 – ZdZPZ).

Uradni list Republike Slovenije
Izraz "dajanje v promet" za namene tega pravilnika
pomeni:
– prvo prodajo oziroma prvi prenos pravice uporabe ali
razpolaganja od proizvajalca ali njegovega pooblaščenega
zastopnika v Skupnosti na distributerja na trgu Skupnosti ali
na končnega uporabnika v Skupnosti oziroma
– sprostitev v prosti promet v smislu carinskih predpisov
Skupnosti.
3. člen
Nevarne snovi in pripravki iz priloge I Direktive
76/769/EGS se lahko na ozemlju Skupnosti dajejo v promet in uporabljajo le pod pogoji iz navedene priloge.
Omejitve iz prejšnjega odstavka ne veljajo za snovi in
pripravke, kadar se uporabljajo v znanstvene, raziskovalne
ali analizne namene.
4. člen
Električna in elektronska oprema, uvrščena v razrede
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ali 10 Priloge IA Direktive 2002/96/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o
odpadni električni in elektronski opremi (UL L št. 37 z dne
13. 2. 2003, str. 24) in zasnovana za delovanje pri napetostih, ki ne presegajo 1000 V za izmenični tok in 1500 V
za enosmerni tok, ter žarnice in svetila, ki se uporabljajo v
gospodinjstvih, ne smejo vsebovati več kot 0,1 masnih %
svinca, živega srebra, šestvalentnega kroma, polibromiranih
bifenilov (PBB) in polibromiranih difeniletrov (PBDE) in ne
več kot 0,01% kadmija.
Omejitve iz prejšnjega odstavka ne veljajo za uporabo
teh snovi za namene in pod pogoji, navedenimi v prilogi
Direktive 2002/95/ES, in za rezervne dele, namenjene za
popravilo in vzdrževanje električne in elektronske opreme, ki
je bila dana v promet pred 1. julijem 2006.
5. člen
Omejitev na podlagi priloge Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/84/ES z dne 14. decembra 2005
o dvaindvajseti spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS o
približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v
zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih
snovi in pripravkov (ftalatov v igračah in predmetih za nego
otrok) (UL L št. 344 z dne 27. 12. 2005, str. 40) se uporablja
od 16. januarja 2007.
Omejitev na podlagi priloge Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/69/ES z dne 16. novembra 2005 o
sedemindvajseti spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS o
približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi
z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi
in pripravkov (policiklični aromatski ogljikovodiki v razteznih
oljih in pnevmatikah) (UL L št. 323 z dne 9. 12. 2005, str. 51)
se uporablja od 1. januarja 2010.
Omejitev na podlagi priloge Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta 2005/59/ES z dne 26. oktobra 2005 o
28. spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS o približevanju
zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami
pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov
(toluen in triklorobenzen) (UL L št. 309 z dne 25. 11. 2005,
str. 13) se uporablja od 15. junija 2007.
Omejitev na podlagi priloge Direktive 2005/90/ES se
uporablja od 24. avgusta 2007.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov (Uradni list RS, št. 73/99, 24/01,
71/02, 46/03, 74/04 in 3/05).

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-2/2006-UK
Ljubljana, dne 28. julija 2006
EVA 2006-2711-0006
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

3710.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o normativih in standardih za
izvajanje izobraževalnih programov za
pridobitev poklicne in srednje strokovne
izobrazbe

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – uradno
prečiščeno besedilo) izdaja minister za šolstvo in šport

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o normativih in standardih za izvajanje
izobraževalnih programov za pridobitev poklicne
in srednje strokovne izobrazbe
1. člen
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje
izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje
strokovne izobrazbe (Uradni list RS, št. 76/03 in 78/04) se za
21. členom doda novi 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen
(organizator praktičnega izobraževanja
v delovnem procesu)
V izobraževalnih programih s praktičnim izobraževanjem v delovnem procesu (PIDP), razen za izobraževalne
programe iz 44. in 44.a člena tega pravilnika, se za izvajanje
nalog organizacije praktičnega izobraževanja v delovnem
procesu prizna za dijaka:
– 1/420 vrednosti delovnega mesta organizatorja praktičnega izobraževanja v delovnem procesu, če gre za programe srednjega poklicnega izobraževanja,
– 1/1260 vrednosti delovnega mesta organizatorja praktičnega izobraževanja v delovnem procesu, če gre za programe srednjega strokovnega izobraževanja.«.
2. člen
V 39. členu se doda novi sedmi odstavek, ki se glasi:
»Pri vsebinah praktičnega pouka dela s stroji, ki vršijo strojno obdelavo, je v izobraževalnih programih mehatronik operater
in tehnik mehatronike v skupini lahko največ 10 dijakov.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. septembra 2006.
Št. 0070-80/2006
Ljubljana, dne 19. julija 2006
EVA 2006-3311-0058
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o normativih in standardih za
izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih
osnovnih šolah in osnovnih šolah z
italijanskim učnim jezikom

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05
– uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na
področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01)
ob soglasju Pomurske madžarske samoupravne narodne
skupnosti – Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti
Közösség in Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti – Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità
Italiana, minister za šolstvo in šport izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
normativih in standardih za izvajanje programa
osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in
osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom
1. člen
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom (Uradni list RS, št.
75/05) se 26. člen spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
(učne skupine za izvedbo diferenciacije)
V učni skupini, v kateri se izvaja pouk ene ravni zahtevnosti in v heterogeni učni skupini za izvajanje diferenciacije,
je lahko največ 21 učencev.
V učni skupini, v kateri se izvaja pouk dveh ravni zahtevnosti, je lahko največ 15 učencev.
Število učnih skupin za izvedbo nivojskega pouka pri
posameznem predmetu je v šolah z enim ali dvema oddelkoma posameznega razreda praviloma za eno skupino večje,
kot je število oddelkov posameznega razreda, v šolah s tremi
ali štirimi oddelki posameznega razreda praviloma za dve
skupini večje, v šolah s petimi in več oddelki istega razreda
pa je število učnih skupin praviloma za tri skupine večje kot
je število oddelkov posameznega razreda.
Kadar je mogoče učne skupine za izvedbo nivojskega
pouka oblikovati v skladu z normativi, določenimi v prvem
in drugem odstavku tega člena, šola lahko oblikuje enako
število skupin kot ima oddelkov.
V šolah z enim oddelkom istega razreda oziroma s
kombiniranim oddelkom, v katerem je 10 ali manj učencev,
se dodatna skupina ne oblikuje.«.
2. člen
V prvem odstavku 33. člena se za drugo alineo doda
nova tretja alinea, ki se glasi:
»– ure pouka za izvajanje diferenciacije v 8. in 9. razredu, pri katerih hkrati poučujeta dva učitelja,«.
Dosedanji tretja in četrta alinea postaneta četrta in peta
alinea.
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Uradni list Republike Slovenije

3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. septembra 2006.
Št. 0070-37/2006
Ljubljana, dne 4. julija 2006
EVA 2006-3311-0042
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport
Soglašam!
Franc Vida l.r.
Predsednik Pomurske
madžarske samoupravne
narodne skupnosti – Muravidéki
Magyar Önkormányzati Nemzeti
Közösség
Soglašam!
Silvano Sau l.r.
Predsednik Obalne
samoupravne skupnosti
italijanske narodnosti
– Comunità Autogestita Costiera
della Nazionalità Italiana

3712.

Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi
Ustanove Fundacija Benko

Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo na podlagi 3. in 12. člena Zakona o
ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno
besedilo) in 39.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) na podlagi vloge notarke Romane Gajšek, v zadevi izdaje soglasja k aktu
o ustanovitvi Ustanove Fundacija Benko, izdaja

ODLOČBO
o soglasju k Aktu o ustanovitvi
Ustanove Fundacija Benko
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova
Fundacija Benko« s sedežem na Slovenski ulici 15, 9000
Murska Sobota, s katerim sta ustanovitelja Evangeličanska
cerkvena občina Murska Sobota, Slovenska ulica 15, 9000
Murska Sobota, ki jo zastopa Leon Novak, stanuje Slovenska ulica 15, 9000 Murska Sobota in Emilija Benko, stanuje
Lendavska ulica 15, 9000 Murska Sobota ustanovila Ustanovo Fundacija Benko, o čemer je notarka Romana Gajšek
iz Murske Sobote sestavila notarski zapis št. z opr. št. SV
589/06 z dne 12. 7. 2006.
V skladu z ustanovitvenim aktom so člani prve uprave
Ustanove Fundacija Benko Emilija Benko, stanuje Lendavska
ulica 1, 9000 Murska Sobota, Vladimir Goldinskij, Cvetkova
ulica 28, 9000 Murska Sobota in Leon Novak, Slovenska
ulica 15, 9000 Murska Sobota.
Št. 0142-129/2006/2
Ljubljana, dne 25. julija 2006
dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo

Seznam slovenskih standardov, ki privzemajo harmonizirane evropske standarde, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti osebne varovalne opreme z zahtevami
Pravilnika o osebni varovalni opremi

Oprema za varovanje dihal – Poime- Respiratory protective devices – Nonovanje sestavnih delov
menclature of components

Oprema za varovanje dihal –
Seznam ustreznih izrazov

Oprema za varovanje dihal –
Obrazne maske – Zahteve,
preskušanje, označevanje

Oprema za varovanje dihal –
Obrazne maske – Zahteve, preskušanje, označevanje

Oprema za varovanje dihal – Avtonomen dihalni aparat z odprtim
krogom z dovodom stisnjenega
zraka – Zahteve, preskušanje, označevanje

Oprema za varovanje dihal – Cevni
dihalni aparat za vdihavanje svežega
zraka z obrazno masko, polobrazno
masko ali ustnikom – Zahteve, preskušanje, označevanje

SIST EN 134:1998

SIST EN 135:1999

SIST EN 136:1998

SIST EN 136:1998/
AC:2000

SIST EN 137:1996

SIST EN 138:1996

Respiratory protective devices – Fresh EN 138:1994
air hose breathing apparatus for
use with full face mask, half mask or
mouthpiece assembly – Requirements,
testing, marking

EN 137:1993
EN 137:1993/ AC:1993

EN 136:1998/ AC:1999

EN 136:1998

EN 135:1998

EN 134:1998

EN 133:2001

EN 132:1998

Referenčni
standard4

–

EN 137:1986

EN 136-10:1992
EN 136:1989

EN 135:1990

EN 134:1990

EN 133:1990

EN 132:1990

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Prenehanje veljavnosti
(23. 12. 1993)

Prenehanje veljavnosti
(31. 7. 1998)

Prenehanje veljavnosti
(30. 6. 1999)

Prenehanje veljavnosti
(31. 7. 1998)

Prenehanje veljavnosti
(10. 8. 2002)

Prenehanje veljavnosti
(30. 6. 1999)

Opomba 1

Št.

Respiratory protective devices –
Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus – Requirements, testing, marking

Respiratory protective devices –
Full face masks – Requirements, testing, marking

Respiratory protective devices –
Full face masks – Requirements, testing, marking

Respiratory protective devices –
List of equivalent terms

Respiratory protective devices – Classification

Oprema za varovanje dihal – Razvrstitev

SIST EN 133:2002

Respiratory protective devices – Definitions of terms and pictograms

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Oprema za varovanje dihal –
Definicije izrazov in piktogrami

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

SIST EN 132:1999

Oznaka
slovenskega
standarda1

Datum prenehanja
veljavnosti domneve
o skladnosti
nadomeščenega
standarda

S E Z N A M  S L O V E N S K I H  S T A N D A R D O V,
ki privzemajo harmonizirane evropske standarde, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti osebne varovalne opreme z zahtevami
Pravilnika o osebni varovalni opremi

Na podlagi prvega odstavka 13. člena Pravilnika o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 29/05 in 23/06) objavlja minister za gospodarstvo

3713.

Uradni list Republike Slovenije
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Stran

9221

Oprema za varovanje dihal – Ustniki Respiratory protective devices
– Zahteve, preskušanje, označeva- – Mouthpiece assemblies – Requirenje
ments, testing, marking

Oprema za varovanje dihal – Filtri za Respiratory protective devices – Parzaščito pred delci – Zahteve, presku- ticle filters – Requirements, testing,
šanje, označevanje
marking

SIST EN 142:2002

SIST EN 143:2001

EN 143:1990

EN 142:1989

EN 140:1989

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Prenehanje veljavnosti
(24. 1. 2001)

Prenehanje veljavnosti
(10. 4. 2003)

Prenehanje veljavnosti
(31. 3. 1999)

Opomba 1

Oprema za varovanje dihal – Ventili
za plinske jeklenke –
1. del: Navoji za priključke

Oprema za varovanje dihal – Ventili
za plinske jeklenke –
1. del: Navoji za priključke

Oprema za varovanje dihal – Ventili
za plinske jeklenke –
1. del: Navoji za priključke

Oprema za varovanje dihal – Ventili
za plinske jeklenke –
2. del: Izhodni priključki

Oprema za varovanje dihal – Ventili
za plinske jeklenke – Izhodni priključki za potapljaška plina Nitrox in
kisik

SIST EN 144-1:2001

SIST EN 144-1:2001/
A1:2003

SIST EN 144-1:2001/
A2:2005

SIST EN 144-2:1999

SIST EN 144-3:2003

EN 144-2:1998

EN 144-3:2003

Respiratory protective devices – Gas
cylinder valves – Part 2: Outlet connections
Respiratory protective devices – Gas
cylinder valves – Part 3: Outlet connections for diving gases Nitrox and
oxygen

EN 144-1:2000/
A2:2005

EN 144-1:2000/
A1:2003

EN 144-1:2000

–

–

Opomba 3

Opomba 3

EN 144-1:1991

Prenehanje veljavnosti
(31. 12. 2005)

Prenehanje veljavnosti
(31. 10. 2003)

Prenehanje veljavnosti
(24. 1. 2001)
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Respiratory protective devices –
Gas cylinder valves – Part 1: Thread
connections for insert connector

Respiratory protective devices –
Gas cylinder valves – Part 1: Thread
connections for insert connector

Respiratory protective devices –
Gas cylinder valves – Part 1: Thread
connections for insert connector

Opozorilo:
Glede filtrov za delce, katerih učinkovitost filtriranja se v celoti ali delno doseže z uporabo materialov na osnovi netkanih električno nabitih vlaken, se
ta objava ne nanaša na zadnji stavek klavzule 8.7.2.4, zadnji stavek klavzule 8.7.3.4 in klavzulo 10 standarda, za katere ni domneve o skladnosti z
osnovnimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Direktive 89/686/EGS. To opozorilo se upošteva tudi ob uporabi naslednjih harmoniziranih standardov: EN 149:2001; EN 405:2001; EN 1827:1999; EN 12083:1998; EN 12941:1998; EN 12941:1998/A1:2003; EN 12942:1998; EN 12942:1998/A1:2002; EN
13274-7:2002.

EN 143:2000

EN 142:2002

EN 140:1998/
AC:1999

EN 140:1998

Referenčni
standard4

Št.

Respiratory protective devices –
Half masks and quarter masks – Requirements, testing, marking

Oprema za varovanje dihal – Pol
obrazne in četrtinske maske – Zahteve, preskušanje, označevanje

SIST EN 140:1999/
AC:2000

Respiratory protective devices –
Half masks and quarter masks – Requirements, testing, marking

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Oprema za varovanje dihal – Pol
obrazne in četrtinske maske – Zahteve, preskušanje, označevanje

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

9222 /

SIST EN 140:1999

Oznaka
slovenskega
standarda1

Datum prenehanja
veljavnosti domneve
o skladnosti
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Oprema za varovanje dihal – Navoji
na maskah – 2. del: Povezava s
središčnim navojem

Oprema za varovanje dihal – Navoji
na maskah – 3. del: Povezava z
navojem M 45 X 3

Oprema za varovanje dihal – Pol
Respiratory protective devices – Filter- EN 149:2001
obrazne maske za zaščito pred delci ing half masks to protect against par– Zahteve, preskušanje, označeva- ticles – Requirements, testing, marking
nje

Osebno varovanje oči – Slovar

Osebno varovanje oči – Specifikacije Personal eye-protection – Specifications

Osebno varovanje oči – Metode
optičnih preskusov

Osebno varovanje oči – Metode
neoptičnih preskusov

Osebno varovanje oči – Filtri za va- Personal eye-protection – Filters
rilne in sorodne tehnike – Zahteve
for welding and related techniques
prepustnosti in priporočena uporaba – Transmittance requirements and
recommended use

SIST EN 148-3:1999

SIST EN 149:2001

SIST EN 165:2006

SIST EN 166:2002

SIST EN 167:2002

SIST EN 168:2002

SIST EN 169:2003

EN 148-2:1999

Personal eye protection –
Non-optical test methods

Personal eye-protection –
Optical test methods

EN 169:1992

EN 168:1995

EN 167:1995

EN 166:1995

EN 165:1995

Prenehanje veljavnosti
(28. 8. 2003)

Prenehanje veljavnosti
(10. 8. 2002)

Prenehanje veljavnosti
(10. 8. 2002)

Prenehanje veljavnosti
(10. 8. 2002)

31. 5. 2006

Prenehanje veljavnosti
(21. 12. 2001)

Prenehanje veljavnosti
(31. 8. 1999)

Prenehanje veljavnosti
(31. 8. 1999)
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EN 169:2002

EN 168:2001

EN 167:2001

EN 166:2001

EN 165:2005

EN 149:1991

EN 148-3:1992

EN 148-2:1987

Prenehanje veljavnosti
(31. 8. 1999)

Prenehanje veljavnosti
(24. 1. 2001)

Prenehanje veljavnosti
(28. 2. 1998)

Opomba 1

Št.

Personal eye-protection – Vocabulary

Respiratory protective devices –
EN 148-3:1999
Threads for facepieces – Part 3: Tread
connection M 45 x 3

Respiratory protective devices
– Threads for facepieces – Part 2:
Centre thread connection

EN 148-1:1987

SIST EN 148-2:1999

Respiratory protective devices
– Threads for facepieces – Part 1:
Standard thread connection

EN 148-1:1999

Oprema za varovanje dihal – Navoji
na maskah – 1. del: Standardna
navojna povezava

Opomba 3

EN 145:1998
EN 145-2:1992

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

EN 145:1997/
A1:2000

SIST EN 148-1:1999

Respiratory protective devices
– Self-contained closed-circuit breathing apparatus compressed oxygen
or compressed oxygen-nitrogen type
– Requirements, testing, marking

Oprema za varovanje dihal – Avtonomni dihalni aparat z zaprtim krogom z dovodom stisnjenega kisika
ali stisnjenega kisika in dušika –
Zahteve, preskušanje, označevanje

EN 145:1997

Referenčni
standard4

SIST EN 145:1998/
A1:2000

Respiratory protective devices
– Self-contained closed-circuit breathing apparatus compressed oxygen
or compressed oxygen-nitrogen type
– Requirements, testing, marking

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Oprema za varovanje dihal – Avtonomni dihalni aparat z zaprtim krogom z dovodom stisnjenega kisika
ali stisnjenega kisika in dušika –
Zahteve, preskušanje, označevanje

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

SIST EN 145:1998

Oznaka
slovenskega
standarda1

Datum prenehanja
veljavnosti domneve
o skladnosti
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

9223

Osebno varovanje oči – Filtri za
zaščito pred sončnim bleskom v
industriji

Osebno varovanje oči – Filtri za
zaščito pred sončnim bleskom v
industriji

Osebno varovanje oči – Filtri za
zaščito pred sončnim bleskom v
industriji

Osebno varovanje oči – Smučarska
očala

Osebno varovanje – Oprema za
varovanje oči in obraza pri varjenju
in podobnih postopkih

Osebno varovanje oči – Filtri in
priprave za zaščito pred laserskimi
žarki

Osebno varovanje oči – Filtri in priprave za zaščito oči pred laserskimi
žarki

Osebno varovanje oči – Oprema za
zaščito oči pri nastavitvah laserja in
laserskih sistemov

Osebno varovanje oči – Oprema za
zaščito oči pri nastavitvah laserja in
laserskih sistemov

SIST EN 172:1996

SIST EN 172:1996/
A1:2000

SIST EN 172:1996/
A2:2001

SIST EN 174:2001

SIST EN 175:1998

SIST EN 207:1999

SIST EN 207:1999/
A1:2003

SIST EN 208:1999

SIST EN 208:1999/
A1:2003

EN 174:2001

EN 172:1994/
A2:2001

EN 172:1994/
A1:2000

EN 172:1994

EN 208:1998

Personal eye-protection –
EN 208:1998/
Eye-protectors for adjustment work on A1:2002
lasers and laser systems (laser adjustment eye-protectors)

Personal eye-protection – Eye-protectors for adjustment work on lasers
and laser systems (laser adjustment
eye-protectors)

EN 207:1998/
A1:2002

EN 207:1998

Opomba 3

EN 208:1993

Opomba 3

EN 207:1993

–

EN 174:1996

Opomba 3

Opomba 3

–

EN 171:1992

EN 170:1992

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Prenehanje veljavnosti
(28. 8. 2003)

Prenehanje veljavnosti
(31. 3. 1999)

Prenehanje veljavnosti
(28. 8. 2003)

Prenehanje veljavnosti
(31. 3. 1999)

Prenehanje veljavnosti
(21. 12. 2001)

Prenehanje veljavnosti
(10. 8. 2005)

Prenehanje veljavnosti
(31. 10. 2000)

Prenehanje veljavnosti
(10. 4. 2003)

Prenehanje veljavnosti
(28. 8. 2003)

Opomba 1
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Personal eye-protection – Filters and
eye-protectors against laser radiation
(laser eye-protectors)

Personal eye-protection – Filters and
eye-protectors against laser radiation
(laser eye-protectors)

Personal protection – Equipment for
EN 175:1997
eye and face protection during welding
and allied processes

Personal eye-protection – Ski goggles
for downhill skiing

Personal eye protection – Sunglare
filters for industrial use

Personal eye-protection – Sunglare
filters for industrial use

Personal eye protection – Sunglare
filters for industrial use

EN 171:2002

EN 170:2002

Referenčni
standard4

Št.

Personal eye-protection – Infrared
filters – Transmittance requirements
and recommended use

Osebno varovanje oči – Infrardeči
filtri – Zahteve za prepustnost in
priporočena uporaba

SIST EN 171:2002

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Osebno varovanje oči – Ultravijolični Personal eye-protection – Ultraviolet
filtri – Zahteve za prepustnost in
filters – Transmittance requirements
priporočena uporaba
and recommended use

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

9224 /

SIST EN 170:2003

Oznaka
slovenskega
standarda1

Datum prenehanja
veljavnosti domneve
o skladnosti
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Varovalna obleka – Splošne zahteve Protective clothing – General requirements

SIST EN 340:2004

EN 340:2003

EN 269:1994

EN 250:2000

Referenčni
standard4

Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Naprave za
spuščanje

Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Naprave za
spuščanje

Varovalna obleka – Sistem oblačil za Protective clothing – Ensembles and
zaščito pred mrazom
garments for protection against cold

Varovalna obleka – Zaščita pred
dežjem

Varovalna obleka – Preskusna metoda: Ugotavljanje obnašanja materialov, zadetih z brizgom staljene
kovine

Varovalna obleka – Preskusna metoda: Ugotavljanje obnašanja materialov, zadetih z brizgom staljene
kovine

Varovala sluha – Splošne zahteve in Hearing protectors – General requirepreskušanje –
ments – Part 1: Ear-Muffs
1. del: Naušniki

SIST EN 341:1996/
A1:1998

SIST EN 341:1996/
AC:1998

SIST EN 342:2004

SIST EN 343:2003

SIST EN 348:1996

SIST EN 348:1996/
AC:1998

SIST EN 352-1:2003

Protective clothing – Test method: Determination of behaviour of materials
on impact of small splashes of molten
metal

EN 352-1:1993

–

Prenehanje veljavnosti
(28. 8. 2003)

Prenehanje veljavnosti
(6. 11. 1998)

Prenehanje veljavnosti
(6. 10. 2005)

Prenehanje veljavnosti
(19. 7. 2000)

Opomba 1
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EN 352-1:2002

EN 348:1992/
AC:1993

EN 348:1992

–

–

Opomba 3

–

EN 340:1993

–

EN 250:1993

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Št.

Protective clothing – Test method:
Determination of behavior of materials
on impact of small splashes of molten
metal

Protective clothing – Protection against EN 343:2003
rain

EN 342:2004

Personal protective equipment against EN 341:1992/
falls from a height – Descender deAC:1993
vices

Personal protective equipment against EN 341:1992/
falls from a height – Descender deA1:1996
vices

Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Naprave za
spuščanje

SIST EN 341:2002

Personal protective equipment against EN 341:1992
falls from a height – Descender devices

Respiratory protective devices – Powered fresh air hose breathing apparatus incorporating a hood – Requirements, testing, marking

Oprema za varovanje dihal – Kapuca s tlačnim dovodom svežega
zraka – Zahteve, preskušanje, označevanje

SIST EN 269:1996

Respiratory equipment – open-circuit
self-contained compressed air diving
apparatus – requirements, testing,
marking

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Oprema za dihanje – Potapljaški
dihalni aparat z odprtim krogom na
stisnjeni zrak – Zahteve, preskušanje, označevanje

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

SIST EN 250:2000

Oznaka
slovenskega
standarda1

Datum prenehanja
veljavnosti domneve
o skladnosti
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

9225

Varovala sluha – Varnostne zahteve
in preskušanje –
4. del: Naušniki, prilagodljivi ravni
hrupa

Varovala sluha – Varnostne zahteve
in preskušanje –
4. del: Naušniki, katerih dušenje je
odvisno od nivoja hrupa

Varovala sluha – Varnostne zahteve
in preskušanje – 5. del: Naušniki za
zmanjšanje delovnega hrupa

Varovala sluha – Varnostne zahteve
in preskušanje – 6. del: Naušniki z
vhodnim električnim zvočnim signalom

Varovala sluha – Varnostne zahteve
in preskušanje – 7. del: Čepi, prilagodljivi ravni hrupa

Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine –
1. del: Drseče naprave za zaustavljanje na togem vodilu

Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine –
2. del: Drseče naprave za zaustavljanje na gibljivem vodilu

SIST EN 352-4:2001

SIST EN 352-4:2001/
A1:2006

SIST EN 352-5:2003

SIST EN 352-6:2002

SIST EN 352-7:2003

SIST EN 353-1:2002

SIST EN 353-2:2002

Personal protective equipment against EN 353-2:2002
falls from a height – Part 2: Guided
type fall arresters including a flexible
anchor line

Personal protective equipment against EN 353-1:2002
falls from a height – Part 1: Guided
type fall arresters including a rigid anchor line

EN 352-7:2002

EN 352-6:2002

EN 352-5:2002

EN 352-4:2001/
A1:2005

EN 353-2:1992

EN 353-1:1992

–

–

–

Opomba 3

–

EN 352-3:1996

EN 352-2:1993

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Prenehanje veljavnosti
(28. 8. 2003)

Prenehanje veljavnosti
(28. 8. 2003)

30. 4. 2006

Prenehanje veljavnosti
(28. 8. 2003)

Prenehanje veljavnosti
(28. 8. 2003)

Opomba 1
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Hearing protectors – Safety requirements and testing – Part 7: Level-dependent ear-plugs

Hearing protectors – Safety requirements and testing – Part 6: Ear-muffs
with electrical audio input

Hearing protectors – Safety requirements and testing – Part 5: Active
noise reduction ear-muffs

Hearing protectors – Safety requirements and testing – Part 4: Level-dependent ear-muffs

EN 352-4:2001

EN 352-3:2002

EN 352-2:2002

Referenčni
standard4

Št.

Hearing protectors – Safety requirements and testing – Part 4: Level-dependent ear-muffs

Varovala sluha – Splošne zahteve in Hearing protectors – General requirepreskušanje –
ments – Part 3: Ear-muffs attached to
3. del: Naušniki za pritrditev na indu- an industrial safety helmet
strijsko varnostno čelado

SIST EN 352-3:2003

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Varovala sluha – Splošne zahteve in Hearing protectors – General requirepreskušanje –
ments – Part 2: Ear-plugs
2. del: Čepi

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

9226 /

SIST EN 352-2:2003

Oznaka
slovenskega
standarda1

Datum prenehanja
veljavnosti domneve
o skladnosti
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Osebna varovalna oprema za namestitev pri delu in zaščito pred padci
z višine – Pasovi za namestitev pri
delu, pozicijski trakovi in zanke

Osebna varovalna oprema za zašči- Personal protective equipment against EN 360:2002
to pred padci z višine – Samonavijal- falls from a height – Retractable type
na zaustavitvena naprava
fall arresters

Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Varovalni
pas

Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Spojni
elementi

Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Lovilni
sistemi

Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Preskusne
metode

Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Splošne
zahteve za navodila za uporabo,
vzdrževanje, periodične preiskave,
popravilo, označevanje in pakiranje

Varovalna obleka – Zaščita pred
učinki toplote in ognja – Metoda za
določanje prenosa toplote pri izpostavljenosti plamenu

SIST EN 358:2000

SIST EN 360:2002

SIST EN 361:2002

SIST EN 362:2005

SIST EN 363:2002

SIST EN 364:1996

SIST EN 365:2005

SIST EN 367:1996

–

EN 365:1992

Prenehanje veljavnosti
(6. 10. 2005)

Prenehanje veljavnosti
(28. 8. 2003)

Prenehanje veljavnosti
(6.10.2005)

Prenehanje veljavnosti
(28. 8. 2003)

Prenehanje veljavnosti
(28. 8. 2003)

Prenehanje veljavnosti
(21.12. 2001)

Prenehanje veljavnosti
(28. 8. 2003)

Prenehanje veljavnosti
(28. 8. 2003)

Opomba 1
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Protective clothing – Protection against EN 367:1992
heat and fire – Method of determining heat transmission on exposure to
flame

Personal protective equipment against EN 365:2004
falls from a height – General requirements for instructions for use, maintenance, periodic examination, repair,
marking and packaging

–

EN 363:1992

EN 362:1992

EN 361:1992

EN 360:1992

EN 358:1992

EN 355:1992

EN 354:1992

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Št.

Personal protective equipment against EN 364:1992
falls from a height –
EN 364:1992/ AC:1993
Test methods

Personal protective equipment against EN 363:2002
falls from a height –
Fall arrest systems

Personal protective equipment against EN 362:2004
falls from a height – Connectors

Personal protective equipment against EN 361:2002
falls from a height –
Full body harnesses

Personal protective equipment for
EN 358:1999
work positioning and prevention of falls
from a height – Belts for work positioning and restraint and work positioning
lanyards

Personal protective equipment against EN 355:2002
falls from a height – Energy absorbers

Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Blažilniki
padca

SIST EN 355:2002

Referenčni
standard4

Personal protective equipment against EN 354:2002
falls from a height – Lanyards

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Vrvi
z zaključno zanko

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

SIST EN 354:2002

Oznaka
slovenskega
standarda1

Datum prenehanja
veljavnosti domneve
o skladnosti
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

9227

Varovalne rokavice za zaščito pred
kemikalijami in mikroorganizmi –
1. del: Terminologija in zahteve za
izdelavo

Varovalne rokavice za zaščito pred
kemikalijami in mikroorganizmi –
2. del: Ugotavljanje odpornosti proti
penetraciji

Varovalne rokavice za zaščito pred
kemikalijami in mikroorganizmi –
3. del: Ugotavljanje odpornosti proti
pronicanju kemikalij

Osebno varovanje oči – Samozatemnitveni filtri za varjenje

Varovalna obleka za uporabnike
ročnih verižnih žag – 1. del: Oprema
za preskušanje odpornosti na urez z
verižno žago

Varovalna obleka za uporabnike
Protective clothing for users of
prenosnih verižnih žag – 2. del: Pre- hand-held chain saws – Part 2: Test
skusne metode za ščitnike nog
methods for leg protectors

Varovalna obleka za uporabnike
Protective clothing for users of
prenosnih verižnih žag – 3. del: Pre- hand-held chain-saws – Part 3: Test
skusne metode za obutev
methods for footwear

Varovalna obleka za uporabnike
ročnih verižnih žag – 4. del: Metode
za preskušanje zaščitnih rokavic za
uporabnike verižnih žag

SIST EN 374-1:2003

SIST EN 374-2:2003

SIST EN 374-3:2003

SIST EN 379:2003

SIST EN 381-1:1996

SIST EN 381-2:1996

SIST EN 381-3:1996

SIST EN 381-4:2000

EN 381-4:1999

EN 381-3:1996

EN 381-2:1995

EN 381-1:1993

EN 379:2003

EN 374-3:2003

EN 374-2:2003

EN 374-1:2003

–

–

–

–

EN 379:1994

EN 374-3:1994

EN 374-2:1994

EN 374-1:1994

Prenehanje veljavnosti
(6. 10. 2005)

Prenehanje veljavnosti
(6. 10. 2005)

Prenehanje veljavnosti
(6. 10. 2005)

Prenehanje veljavnosti
(6. 10. 2005)

Opomba 1

85 / 10. 8. 2006

Protective clothing for users of
hand-held chainsaws – Part 4: Test
methods for chainsaw protective
gloves

Protective clothing for users of
hand-held chainsaws – Part 1: Test rig
for testing resistance to cutting by a
chainsaw

Personal eye-protection – Automatic
welding filters

Protective gloves against chemicals
and micro-organisms – Part 3: Determination of resistance to permeation
by chemicals

Protective gloves against chemicals
and micro-organisms – Part 2: Determination of resistance to penetration

Protective gloves against chemicals
and micro-organisms – Part 1: Terminology and performance requirements

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Št.

Protective clothing – Assessment of
EN 373:1993
resistance of materials to molten metal
splash

Varovalna obleka – Ocenitev odpornosti materialov na obrizg staljene
kovine

SIST EN 373:1996

Referenčni
standard4

Protective clothing – Protection against EN 367:1992/
heat and fire – Method of determinAC:1992
ing heat transmission on exposure to
flame

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Varovalna obleka – Zaščita pred
učinki toplote in ognja – Metoda za
ugotavljanje prenosa toplote pri izpostavljenosti plamenu

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

9228 /

SIST EN 367:1996/
AC:2000

Oznaka
slovenskega
standarda1

Datum prenehanja
veljavnosti domneve
o skladnosti
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Varovalna obleka za uporabnike
ročnih verižnih žag – 8. del: Metode
za preskušanje zaščitnih dokolenic
(gamaš) za uporabnike verižnih žag

Varovalna obleka za uporabnike
ročnih verižnih žag – 9. del: Zahteve
za zaščitne dokolenice (gamaše) za
uporabnike verižnih žag

Varovalna obleka za uporabnike roč- Protective clothing for users of
nih verižnih žag – 10. del: Preskusna hand-held chainsaws – Part 10: Test
metoda za ščitnike zgornjega dela
method for upper body protectors
telesa

Varovalna obleka za uporabnike roč- Protective clothing for users of
nih verižnih žag – 11. del: Zahteve
hand-held chainsaws – Part 11: Reza ščitnike zgornjega dela telesa
quirements for upper body protectors

Varovalne rokavice za zaščito pred
mehanskimi nevarnostmi

Rešilni jopiči in osebni plavalni pripo- Lifejackets and personal buoyancy
močki – Plavalni pripomočki – 50 N aids – Buoyancy aids – 50 N

Rešilni jopiči in osebni plavalni pripo- Lifejackets and personal buoyancy
močki – Plavalni pripomočki – 50 N aids – Buoyancy aids – 50 N

Rešilni jopiči in osebni plavalni pripo- Lifejackets and personal buoyancy
močki – Plavalni pripomočki – 50 N aids – Buoyancy aids – 50 N

Rešilni jopiči in osebni plavalni pripo- Lifejackets and personal buoyancy
močki – Dodatki
aids – Additional items

SIST EN 381-8:1998

SIST EN 381-9:1998

SIST EN 381-10:2003

SIST EN 381-11:2003

SIST EN 388:2003

SIST EN 393:1996

SIST EN 393:1996/
A1:2000

SIST EN 393:1996/
AC:1998

SIST EN 394:1996

Protective gloves against mechanical
risks

Protective clothing for users of
hand-held chain saws – Part 9: Requirements for chain saw protective
gaiters

Protective clothing for users of
hand-held chain saws – Part 8: Test
methods for chain saw protective gaiters

Protective clothing for users of
hand-held chainsaws – Part 7: Requirements for chainsaw protective
gloves

Varovalna obleka za uporabnike
ročnih verižnih žag – 7. del: Zahteve
za zaščitne rokavice za uporabnike
verižnih žag

SIST EN 381-7:2000

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Varovalna obleka za uporabnike pre- Protective clothing for users of
nosnih verižnih žag – 5. del: Zahteve hand-held chain saws – Part 5: Reza ščitnike nog
quirements for leg protectors

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

SIST EN 381-5:1996

Oznaka
slovenskega
standarda1

–

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti
(6. 11. 1998)

Prenehanje veljavnosti
(6. 10. 2005)

Opomba 1

85 / 10. 8. 2006 /

EN 394:1993

EN 393:1993/
AC:1995

EN 393:1993/
A1:1998

–

EN 388:1994

–

–

–

–

–

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Št.

EN 393:1993

EN 388:2003

EN 381-11:2002

EN 381-10:2002

EN 381-9:1997

EN 381-8:1997

EN 381-7:1999

EN 381-5:1995

Referenčni
standard4

Datum prenehanja
veljavnosti domneve
o skladnosti
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

9229

Rešilni jopiči in osebni plavalni pripo- Lifejackets and personal buoyancy
močki – Reševalni jopiči – 100 N
aids – Lifejackets –
100 N

Rešilni jopiči in osebni plavalni pripo- Lifejackets and personal buoyancy
močki – Reševalni jopiči – 150 N
aids – Lifejackets –
150 N

Rešilni jopiči in osebni plavalni pripo- Lifejackets and personal buoyancy
močki – Reševalni jopiči – 150 N
aids – Lifejackets –
150 N

Rešilni jopiči in osebni plavalni pripo- Lifejackets and personal buoyancy
močki – Reševalni jopiči – 150 N
aids – Lifejackets –
150 N

Industrijske zaščitne čelade

Industrijske zaščitne čelade

Rešilni jopiči in osebni plavalni pripo- Lifejackets and personal buoyancy
močki – Reševalni jopiči – 275 N
aids – Lifejackets –
275 N

Rešilni jopiči in osebni plavalni pripo- Lifejackets and personal buoyancy
močki – Reševalni jopiči – 275 N
aids – Lifejackets –
275 N

Rešilni jopiči in osebni plavalni
pripomočki – Reševalni jopiči –
275 N

SIST EN 395:1996/
AC:1998

SIST EN 396:1998

SIST EN 396:1998/
A1:2000

SIST EN 396:1998/
AC:1998

SIST EN 397:1996

SIST EN 397:1996/
A1:2000

SIST EN 399:1996

SIST EN 399:1996/
A1:2000

SIST EN 399:1996/
AC:1998

EN 399:1993/
AC:1995

EN 399:1993/
A1:1998

EN 399:1993

EN 397:1995/
A1:2000

Opomba 3

–

Opomba 3

–

Opomba 3

–

Opomba 3

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Prenehanje veljavnosti
(6. 11. 1998)

Prenehanje veljavnosti
(24. 1. 2001)

Prenehanje veljavnosti
(6. 11. 1998)

Prenehanje veljavnosti
(6. 11. 1998)

Opomba 1

85 / 10. 8. 2006

Lifejackets and personal buoyancy
aids – Lifejackets –
275 N

Industrial safety helmets

EN 397:1995

EN 396:1993/
AC:1995

EN 396:1993/
A1:1998

EN 396:1993

EN 395:1993/
AC:1995

EN 395:1993/
A1:1998

EN 395:1993

Referenčni
standard4

Št.

Industrial safety helmets

Rešilni jopiči in osebni plavalni pripo- Lifejackets and personal buoyancy
močki – Reševalni jopiči – 100 N
aids – Lifejackets –
100 N

SIST EN 395:1996/
A1:2000

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Rešilni jopiči in osebni plavalni pripo- Lifejackets and personal buoyancy
močki – Reševalni jopiči – 100 N
aids – Lifejackets –
100 N

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

9230 /

SIST EN 395:1996

Oznaka
slovenskega
standarda1

Datum prenehanja
veljavnosti domneve
o skladnosti
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Oprema za varovanje dihal pri samoreševanju – Filter z ustnikom za
varovanje pred ogljikovim monoksidom za uporabo pri samoreševanju
– Zahteve, preskušanje, označevanje

Oprema za varovanje dihal – Pol
obrazna maska z ventili za varovanje
pred plini ali plini in delci – Zahteve,
preskušanje, označevanje

Varovalne rokavice za zaščito pred
toplotnimi tveganji (toplote in/ali
ognja)

Varovalne rokavice – Splošne zahte- Protective gloves – General requireve in preskusne metode
ments and test methods

Varovalne rokavice za zaščito pred
ionizirnim sevanjem in radioaktivno
kontaminacijo

Gasilske čelade

Varovala sluha – Priporočila za izbiro, uporabo, nego in vzdrževanje
– Navodilo

SIST EN 404:2005

SIST EN 405:2002

SIST EN 407:2004

SIST EN 420:2003

SIST EN 421:1996

SIST EN 443:1998

SIST EN 458:2005

EN 405:2001

EN 404:2005

EN 403:2004

EN 443:1997

EN 421:1994

EN 458:1993

–

–

Prenehanje veljavnosti
(6. 10. 2005)

Prenehanje veljavnosti
(2. 12. 2005)

Prenehanje veljavnosti
(6. 10. 2005)

Prenehanje veljavnosti
(10. 8. 2002)

Prenehanje veljavnosti
(2.12.2005)

Prenehanje veljavnosti
(6. 10. 2005)

Prenehanje veljavnosti
(21. 2. 2004)

Opomba 1

85 / 10. 8. 2006 /

Hearing protectors – RecommendaEN 458:2004
tions for selection, use, care and maintenance – Guidance document

Helmets for firefighters

Protective gloves against ionizing radiation and radioactive contamination

EN 420:1994
Opomba 4

EN 407:1994

EN 405:1992

EN 404:1993

EN 403:1993

EN 402:1993

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Št.

EN 420:2003

Protective gloves against thermal risks EN 407:2004
(heat and/or fire)

Respiratory protective devices
– Valved filtering half masks to protect
against gases or gases and particles
– Requirements, testing, marking

Respiratory protective devices for
self-rescue – Filter self-rescuer from
carbon monoxide with mouthpiece
assembly – Requirements, testing,
marking

Respiratory protective devices for
self-rescue – Filtering devices with
hood for escape from fire – Requirements, testing, marking

Oprema za varovanje dihal pri
samoreševanju – Filtracijske
naprave s kapuco za samoreševanje
ob požaru – Zahteve, preskušanje,
označevanje

SIST EN 403:2004

Referenčni
standard4

Respiratory protective devices – Lung EN 402:2003
governed demand self-contained
open-circuit compressed air breathing apparatus with full face mask or
mouthpiece assembly for escape – Requirements, testing, marking

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Oprema za varovanje dihal – Pljučni
samoreševalni avtonomni dihalni
aparat z odprtim krogom in dovodom
stisnjenega zraka z obrazno masko
ali ustnikom – Zahteve, preskušanje,
označevanje*

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

SIST EN 402:2003

Oznaka
slovenskega
standarda1

Datum prenehanja
veljavnosti domneve
o skladnosti
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

9231

Zaščitna obleka za gasilce – Zahteve in preskusne metode za zaščitno
obleko za gasilce

Zaščitna obleka za gasilce – Zahtevane lastnosti za zaščitno obleko pri
gašenju požara

Zaščitna obleka za uporabo pri varjenju in sorodnih postopkih – 1. del:
Splošne zahteve

Varovalna obleka za uporabo pri
varjenju in sorodnih postopkih –
1. del: Splošne zahteve

Dobro vidna opozorilna obleka za
High-visibility warning clothing for
poklicno uporabo – Preskusne meto- professional use – Test methods and
de in zahteve
requirements

Opredelitev zahtev za varovalno
Specification for protective clothing for
obleko, kjer je nevarnost, da se oble- use where there is a risk of entangleka zaplete ob gibajoče dele
ment with moving parts

Rokavice za zaščito pred mrazom

Material za varovalno obleko, odpo- Abrasion resistance of protective cloth- EN 530:1994
ren proti obrabi – Preskusne metode ing material – Test methods

Material za varovalno obleko, odpo- Abrasion resistance of protective cloth- EN 530:1994/
ren proti obrabi – Preskusne metode ing material – Test methods
AC:1995

SIST EN 469:1996

SIST EN 469:2006

SIST EN 470-1:1996

SIST EN 470-1:1996/
A1:1999

SIST EN 471:2003

SIST EN 510:1996

SIST EN 511:1996

SIST EN 530:1996

SIST EN 530:1996/
AC:1998

EN 469:2005

Protective gloves against cold

EN 511:1994

EN 510:1993

–

–

–

EN 471:1994

Opomba 3

–

–

EN 469:1995

Prenehanje veljavnosti
(6. 10. 2005)

Prenehanje veljavnosti
(31. 8. 1998)

Prenehanje veljavnosti
(30. 6. 2005)

Opomba 1

85 / 10. 8. 2006

EN 471:2003

Protective clothing for use in welding
EN 470-1:1995/
and allied processes – Part 1: General A1:1998
requirements

Protective clothing for use in welding
EN 470-1:1995
and allied processes – Part 1: General
requirements

Protective clothing for firefighters
– Performance requirements for protective clothing for firefighting

Protective clothing for firefighters – Re- EN 469:1995
quirements and test methods for protective clothing for firefighting

–

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Št.

Protective clothing – Protection against EN 464:1994
liquid and gaseous chemicals, including aerosols and solid particles – Test
method: Determination of leak-tightness of gas-tight suits (Internal pressure test)

Varovalna obleka za zaščito pred
tekočimi in plinastimi kemikalijami,
vključno z aerosoli in trdnimi delci
– Preskusna metoda: Določanje
neprepustnosti plinotesnih oblek
(notranji tlačni preskus)

EN 463:1994

Referenčni
standard4

SIST EN 464:1996

Protective clothing for use against
liquid chemicals – Test method: Determination of resistance to penetration
by a jet of liquid (Jet Test)

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Varovalna obleka za zaščito pred
tekočimi kemikalijami – Preskusna
metoda: Ugotavljanje odpornosti proti
penetraciji curka tekočine (Jet Test)

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

9232 /

SIST EN 463:1996

Oznaka
slovenskega
standarda1

Datum prenehanja
veljavnosti domneve
o skladnosti
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Gorniška oprema – Pomožna vrv
– Varnostne zahteve in preskusne
metode – Gorljivost

Gorniška oprema – Trak – Varnostne Mountaineering equipment – Tape
zahteve in preskusne metode*
– Safety requirements and test methods

Gorniška oprema – Zanke – Varnostne zahteve in preskusne metode*

Gorniška oprema – Prižeme – Varnostne zahteve in preskusne metode*

Gorniška oprema – Ledni vijaki led
– Varnostne zahteve in preskusne
metode

Gorniška oprema – Plezalni klini
– Varnostne zahteve in preskusne
metode*

Zaščitne rokavice za gasilce

SIST EN 564:1998

SIST EN 565:1998

SIST EN 566:1998

SIST EN 567:1998

SIST EN 568:1998

SIST EN 569:1998

SIST EN 659:2003

EN 566:1997

EN 565:1997

EN 564:1997

EN 659:2003

EN 569:1997

EN 659:1996

–

–

Prenehanje veljavnosti
(21. 2. 2004)

Prenehanje veljavnosti
(4. 6. 1999)

Opomba 1

85 / 10. 8. 2006 /

Protective gloves for firefighters

Mountaineering equipment – Pitons
– Safety requirements and test methods

EN 568:1997

–

–

–

–

–

Opomba 3

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Št.

Mountaineering equipment – Ice anchors – Safety requirements and test
methods

Mountaineering equipment – Rope
EN 567:1997
clamps – Safety requirements and test
methods

Mountaineering equipment – Slings
– Safety requirements and test methods

Mountaineering equipment – Accessory cord – Safety requirements and
test methods - Flamabality

Varovalna obleka – Varovanje pred
Protective clothing – Protective against EN 533:1997
učinki toplote in plamena – Materiali heat and flame – Limited flame spread
in kombinacije materialov z omejeno materials and material assemblies
stopnjo gorljivosti

SIST EN 533:1998

EN 531:1995/
A1:1998

Zaščitna obleka za delavce v inProtective clothing for industrial workdustriji, ki so izpostavljeni učinkom
ers exposed to heat (excluding firetoplote (ne vključuje obleke za gasil- fighters' and welders' clothing)
ce in varilce)

EN 531:1995

Referenčni
standard4

SIST EN 531:1996/
A1:1999

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Zaščitna obleka za delavce v inProtective clothing for industrial workdustriji, ki so izpostavljeni učinkom
ers exposed to heat (excluding firetoplote (ne vključuje obleke za gasil- fighters' and welders' clothing)
ce in varilce)

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

SIST EN 531:1996

Oznaka
slovenskega
standarda1

Datum prenehanja
veljavnosti domneve
o skladnosti
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

9233

Varovanje pred padci z višine – Sidrišča – Zahteve in preskušanje

SIST EN 795:1996

Referenčni
standard4

Protection against falls from a height
– Anchor devices – Requirements and
testing

EN 795:1996

Protective clothing – Protection against EN 702:1994
heat and flame – Test method: Determination of the contact heat transmission through protective clothing or its
materials

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

–

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda5
Opomba 1

Lahke industrijske čelade za varova- Industrial bump caps
nje pred udarci

Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Sedežni
pasovi

Varovalna obleka – Mehanske lastnosti – Preskusna metoda: odpornost proti prebadanju

Gorniška oprema – Dinamično obre- Mountaineering equipment – Dynamic EN 892:2004
menjene gorniške vrvi – Varnostne
mountaineering ropes – Safety requirezahteve in preskusne metode
ments and test methods

Gorniška oprema – Dereze – Varno- Mountaineering equipment – Cramstne zahteve in preskusne metode* pons – Safety requirements and test
methods

SIST EN 812:1998/
A1:2002

SIST EN 813:2002

SIST EN 863:1996

SIST EN 892:2005

SIST EN 893:2000

EN 893:1999

EN 863:1995

–

EN 892:1996

–

–

Opomba 3

–

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti
(6. 10. 2005)

Prenehanje veljavnosti
(10. 8. 2002)

Prenehanje veljavnosti
(30. 4. 2001)

85 / 10. 8. 2006

Protective clothing – Mechanical
properties – Test method: Puncture
resistance

Personal protective equipment for
EN 813:1997
prevention of falls from a height – Seat
harnesses

EN 812:1997/
A1:2001

EN 812:1997

Lahke industrijske čelade za varova- Industrial bump caps
nje pred udarci

EN 795:1996/
A1:2000

SIST EN 812:1998

Protection against falls from a height
– Anchor devices – Requirements and
testing

Varovanje pred padci z višine – Sidrišča – Zahteve in preskušanje

SIST EN 795:1996/
A1:2001

Št.

Opozorilo:
Ta objava ne zadeva opreme, opisane v razredih A (konstrukcijsko sidro), C (sidrišča na vodoravnih gibljivih vrveh) in D (sidrišča na vodoravnih togih
sidrnih letvah) iz odstavkov 3.13.1, 3.13.3, 3.13.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.2 (v zvezi z razredom A1), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 6 (v zvezi
z razredi A, C in D), priloge A (odstavki A.2, A.3, A.5 in A.6), priloge B, in priloge ZA (v zvezi z razredi A, C in D), za katero ne velja domneva o skladnosti
z določbami Direktive 89/ 686/EGS.

Varovalna obleka – Zaščita pred
učinki toplote in plamena – Preskusna metoda: določanje prenosa toplote ob dotiku skozi zaščitno obleko
ali njene materiale

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

9234 /

SIST EN 702:1996

Oznaka
slovenskega
standarda1

Datum prenehanja
veljavnosti domneve
o skladnosti
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Gorniška oprema – Sistemi za
absorpcijo energije za uporabo pri
zahtevnem varovanem plezanju (via
ferrata) – Varnostne zahteve in preskusne metode

Modeli glav za preskušanje zaščitnih Headforms for use in the testing of
čelad
protective helmets

Modeli glav za preskušanje zaščitnih Headforms for use in the testing of
čelad
protective helmets

Čelade za športne dejavnosti v zraku Helmets for airborne sports

Čelade za športne dejavnosti v zraku Helmets for airborne sports

Varovalna obleka pred radioaktivno
kontaminacijo –
1. del: Zahteve in preskusne metode za varovalno obleko z dovodom
zraka za zaščito pred onesnaženjem
z radioaktivnimi delci

SIST EN 958:1998

SIST EN 960:1996

SIST EN 960:1996/
A1:1999

SIST EN 966:1996

SIST EN 966:1996/
A1:2000

SIST EN 1073-1:1998

EN 943-1:2002

Referenčni
standard4

EN 1073-1:1998

EN 966:1996/
A1:2000

EN 966:1996

EN 960:1994/
A1:1998

EN 960:1994

EN 958:1996

–

Opomba 3

–

Opomba 3

–

–

–

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Prenehanje veljavnosti
(30. 9. 2000)

Prenehanje veljavnosti
(6. 11. 1998)

Opomba 1

Št.

Protective clothing against radioactive
contamination –
Part 1: Requirements and test methods for ventilated protective clothing
against particulate radioactivate contamination

Mountaineering equipment – Energy
absorbing systems for use in klettersteig (via ferrata) climbing – Safety
requirements and test methods

Protective clothing against liquid and
EN 943-2:2002
gaseous chemicals, including liquid
aerosols and solid particles – Part
2: Performance requirements for
"gas-tight" (Type 1) chemical protective
suits for emergency teams (ET)

Varovalna obleka pred tekočimi in
plinskimi kemikalijami, vključno s
tekočimi aerosoli in trdnimi delci –
2. del: Varnostne zahteve za kemijsko varovalno obleko, “nepropustno
za plin” (tip 1), za reševalne ekipe

SIST EN 943-2:2002

Protective clothing against liquid and
gaseous chemicals, including liquid
aerosols and solid particles – Part 1:
Performance requirements for ventilated and non-ventilated "gas-tight"
(Type 1) and "non-gas-tight" (Type 2)
chemical protective suits

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Varovalna obleka pred tekočimi in
plinastimi kemikalijami, vključno s
tekočimi aerosoli in trdnimi delci –
1. del: Varnostne zahteve za kemijsko
varovalno obleko z dovodom zraka in
neprezračevano kemijsko varovalno
obleko “neprepustno za plin” (tip 1) in
“prepustno za plin” (tip 2)

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

SIST EN 943-1:2003

Oznaka
slovenskega
standarda1

Datum prenehanja
veljavnosti domneve
o skladnosti
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije
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Varovalna obleka pred radioaktivnostjo – 2. del: Zahteve in preskusne
metode za neprezračevano varovalno obleko proti onesnaženju z radioaktivnimi delci

Čelade za alpske smučarje

Čelade za kolesarje in uporabnike
rolk in kotalk

Čelade za kolesarje in uporabnike
rolk in kotalk

Varovalne čelade za otroke

Varovalne čelade za otroke

Varovalne čelade za otroke

Varovalna obleka – Rokavice in ščitniki rok za varovanje pred urezninami in
vbodom ročnega noža – 1. del: Rokavice, pletene iz žice, in ščitniki rok

Varovalna obleka – Rokavice in ščitniki rok za varovanje pred urezninami in vbodom ročnega noža –
2. del: Rokavice in ščitniki rok, ki
niso spleteni iz žice

Varovalna obleka – Rokavice in ščitniki rok za varovanje pred urezninami in vbodom ročnega noža – 3. del:
Preskus z urezom za tkanine, usnje
in druge materiale

Varnostni pasovi in varnostne vrvi
za uporabo pri veslanju – Varnostne
zahteve in preskusne metode

SIST EN 1077:1996

SIST EN 1078:1998

SIST EN 1078:1998/
A1:2006

SIST EN 1080:1998

SIST EN 1080:1998/
A1:2003

SIST EN 1080:1998/
A2:2006

SIST EN 1082-1:1998

SIST EN 1082-2:2000

SIST EN 1082-3:2000

SIST EN 1095:1998

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

Referenčni
standard4

Deck safety harness and safety line
for use on recreational craft – Safety
requirements and test methods

Protective clothing – Gloves and arm
guards protecting against cuts and
stabs by hand knives – Part 3: Impact
cut test for fabric, leather and other
materials

Opomba 3

–

Opomba 3

–

EN 1082-1:1996

EN 1095:1998

EN 1082-3:2000

–

–

–

–

EN 1080:1997/ A2:2005 Opomba 3

EN 1080:1997/
A1:2002

EN 1080:1997

EN 1078:1997/
A1:2005

EN 1078:1997

–

30. 6. 2006

Prenehanje veljavnosti
(28. 8. 2003)

30. 6. 2006

Opomba 1

85 / 10. 8. 2006

Protective clothing – Gloves and arm
EN 1082-2:2000
guards protecting against cuts and
stabs by hand knives – Part 2: Gloves
and arm guards made of material other
than chain mail

Protective clothing – Gloves and arm
guards protecting against cuts and
stabs by hand knives – Part 1: Chain
mail gloves and arm guards

Impact protection helmets for young
children

Impact protection helmets for young
children

Impact protection helmets for young
children

Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates

Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates

EN 1077:1996

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Št.

Helmets for alpine skiers

Protective clothing against radioactive EN 1073-2:2002
contamination –
Part 2: Requirements and test methods for non-ventilated protective clothing against particulate radioactive
contamination

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

9236 /

SIST EN 1073-2:2002

Oznaka
slovenskega
standarda1

Datum prenehanja
veljavnosti domneve
o skladnosti
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Varovalna obleka – Elektrostatične
lastnosti – 2. del: Preskusna metoda
za merjenje električne upornosti skozi material (vertikalna upornost)

Varovalna obleka – Elektrostatične
Protective clothing – Electrostatic
lastnosti – 3. del: Preskusne metode properties – Part 3: Test methods for
za merjenje razelektritve
measurement of charge decay

Varovalna obleka – Vidna obleka za
nepoklicno uporabo – Preskusne
metode in zahteve

Čelade za konjeniške aktivnosti

Čelade za konjeniške aktivnosti

Čelade za kanuiste in športe na divjih vodah

Čelade za kanuiste in športe na divjih vodah

Zaščitna obleka za gasilce – Preskusne metode in zahteve za odsevno
obleko za posebne načine gašenja
požarov

Varovalne obleke za motoriste pred
mehanskimi vplivi – Zahteve in
preskusne metode za ščitnike pred
udarci

SIST EN 1149-2:1998

SIST EN 1149-3:2004

SIST EN 1150:1999

SIST EN 1384:1996

SIST EN 1384:1996/
A1:2002

SIST EN 1385:1998

SIST EN 1385:1998/
A1:2005

SIST EN 1486:1996

SIST EN 1621-1:1998

EN 1146:2005

Referenčni
standard4

EN 1486:1996

EN 1621-1:1997

Protective clothing for firefighters
– Test methods and requirements for
reflective clothing for specialized fire
fighting
Motorcyclists' protective clothing
against mechanical impact – Part 1:
Requirements and test methods for
impact protectors

EN 1385:1997/
A1:2005

EN 1385:1997

EN 1384:1996/
A1:2001

EN 1384:1996

EN 1150:1999

–

–

Opomba 3

–

Opomba 3

–

–

–

–

–

EN 1146:1997

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Prenehanje veljavnosti
(6. 10. 2005)

Prenehanje veljavnosti
(10. 8. 2002)

Prenehanje veljavnosti
(30. 4. 2006)

Opomba 1

Št.

Helmets for canoeing and whitewater
sports

Helmets for canoeing and white water
sports

Helmets for equestrian activities

Helmets for equestrian activities

Protective clothing – Visibility clothing
for non-professional use – Test methods and requirements

EN 1149-3:2004

Protective clothing – Electrostatic prop- EN 1149-2:1997
erties – Part 2: Test method for measurement of the electrical resistance
through a material (vertical resistance)

Protective clothing – Electrostatic prop- EN 1149-1:1995
erties – Part 1: Surface resistivity (Test
methods and requirements)

Varovalna obleka – Elektrostatične
lastnosti – 1. del: Površinska upornost (preskusne metode in zahteve)

SIST EN 1149-1:1998

Respiratory protective devices
– Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus incorporating a hood for escape – Requirements, testing, marking

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Oprema za varovanje dihal – Samoreševalni dihalni aparat na stisnjeni
zrak z odprtim krogotokom, s kapuco
– Zahteve, preskušanje, označevanje

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

SIST EN 1146:2006

Oznaka
slovenskega
standarda1

Datum prenehanja
veljavnosti domneve
o skladnosti
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije
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Ščitniki za oči in obraz za industrijsko in neindustrijsko uporabo za
varovanje pred mehanskimi nevarnostmi in/ali toploto

Potapljaški pripomočki – Naprave za Diving accessories – Buoyancy comuravnavanje plovnosti – Funkcional- pensators – Functional and safety
ne in varnostne zahteve, preskusne requirements, test methods
metode*

Oprema za varovanje dihal – Pol
obrazna maska brez ventilov za
vdihavanje z oddvojljivimi filtri za
zaščito pred plini ali plini in delci ali
samo delci – Zahteve, preskušanje,
označevanje

Osebna oprema za varovanje oči
– Sončna očala ter sončni filtri za
splošno uporabo in filtri za neposredno opazovanje sonca

Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Seznam
enakovrednih izrazov

Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Oplaščene
statične vrvi

Osebno varovanje oči – Zaščitna
Personal eye protection – Goggles for
očala za voznike in sovoznike motor- motorcycle and moped users
nih koles in mopedov

SIST EN 1731:1998/
A1:1998

SIST EN 1809:1998

SIST EN 1827:1999

SIST EN 1836:2005

SIST EN 1868:2002

SIST EN 1891:1999

SIST EN 1938:1999

EN 1809:1997

EN 1731:1997/
A1:1997

Personal protective equipment for the
prevention of falls from a height – Low
stretch kernmantel ropes

EN 1938:1998

EN 1891:1998

–

–

–

EN 1836:1997 z

–

–

Opomba 3

–

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Prenehanje veljavnosti
(31. 3. 2006)

Prenehanje veljavnosti
(30. 6. 1998)

Opomba 1

85 / 10. 8. 2006

Personal protective equipment against EN 1868:1997
falls from a height – List of equivalent
terms

Personal eye-equipment – Sunglasses EN 1836:2005
and sunglare filters for general use and
filters for direct observation of the sun

Respiratory protective devices – Half
EN 1827:1999
masks without inhalation valves and
with separable filters to protect against
gases or gases and particles or particles only – Requirements, testing,
marking

Mesh type eye and face protectors
for industrial and non-industrial use
against mechanical hazards and/or
heat

EN 1731:1997

EN 1621-2:2003

Referenčni
standard4

Št.

Mesh type eye and face protectors
for industrial and non-industrial use
against mechanical hazards and/or
heat

Ščitniki za oči in obraz za industrijsko in neindustrijsko uporabo za
varovanje pred mehanskimi nevarnostmi in/ali toploto

SIST EN 1731:1998

Motorcyclists’ protective clothing
against mechanical impact – Part 2:
Motorcyclists’ back protectors – Requirements and test methods

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Varovalne obleke za motoriste pred
mehanskimi vplivi – 2. del: Ščitniki
hrbta za motoriste – Zahteve in preskusne metode

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

9238 /

SIST EN 1621-2:2003

Oznaka
slovenskega
standarda1

Datum prenehanja
veljavnosti domneve
o skladnosti
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Akustika – Oprema za varovanje sluha – 2. del: Ocena efektivne A-vrednotene ravni zvočnega tlaka pri
nošenju osebne varovalne opreme
pred hrupom (ISO 4869-2:1994)

Akustika – Oprema za varovanje
sluha – 4. del: Merjenje efektivnih
ravni zvočnega tlaka za varovalne
naušnike glede na razred zaščite
(ISO/TR 4869-4:1998)

Varovalna obleka – Varovanje pred
kemikalijami – Ugotavljanje odpornosti materialov za varovalne obleke
proti prepustnosti tekočin in plinov
(ISO 6529:2001)

Varovalna obleka – Varovanje pred
tekočimi kemikalijami – Metoda za
preskušanje odpornosti materialov
proti prepuščanju tekočin
(ISO 6530:2005)

Varovalna obleka – Zaščita pred toploto in ognjem – Metoda preskušanja za
vrednotenje materialov in izdelkov iz
teh materialov, ki so izpostavljeni viru
toplotnega sevanja (ISO 6942)

Ščitnik glave in obraza za uporabo
pri hokeju na ledu
(ISO 10256:2003)

Mehanične vibracije in udarci – Vibracije dlan-roka – Metoda za merjenje in oceno vibracijskih prenosov z
rokavice na dlan roke
(ISO 10819:1996)

SIST EN ISO 4869-4:
2001

SIST EN ISO
6529:2002

SIST EN ISO
6530:2005

SIST EN ISO
6942:2002

SIST EN ISO
10256:2003

SIST EN ISO
10819:1998

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

SIST EN ISO 4869-2:
1999

Oznaka
slovenskega
standarda1
Referenčni
standard4

Mechanical vibration and shock
– Hand-arm vibration – Method for the
measurement and evaluation of the
vibration transmissibility of gloves at
the palm of the hand
(ISO 10819:1996)

EN ISO 10819:1996

–

EN 967:1996

EN 366:1993

EN 368:1992

EN 369:1993

–

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Prenehanje veljavnosti
(6. 10. 2005)

Prenehanje veljavnosti
(28. 8. 2003)

Prenehanje veljavnosti
(6.10. 2005)

Prenehanje veljavnosti
(6.10. 2005)

Opomba 1

Št.

Head and face protection for use in ice EN ISO 10256:2003
hockey (ISO 10256:2003)

Protective clothing – Protection against EN ISO 6942:2002
heat and fire – Method of test: Evaluation of materials and material assemblies when exposed to a source of
radiant heat (ISO 6942:2002)

Protective clothing – Protection against EN ISO 6530:2005
liquid chemicals – Test method for
resistance of materials
to penetration by liquids
(ISO 6530:2005)

Protective clothing – Protection against EN ISO 6529:2001
chemicals – Determination of resistance of protective clothing materials
to permeation by liquids and gases
(ISO 6529:2001)

Acoustics – Hearing protectors –
EN ISO 4869-4:2000
Part 4: Measurement of effective
sound pressure levels for level-dependent sound-restoration ear-muffs (ISO/
TR 4869-4:1998)

Acoustics – Hearing protectors –
EN ISO 4869-2:1995
Part 2: Estimation of effective
A-weighted sound pressure levels
when hearing protectors are worn (ISO
4869-2:1994)

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Datum prenehanja
veljavnosti domneve
o skladnosti
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije
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Gorniška oprema – Zatiči – Varnostne zahteve in preskusne metode

Gorniška oprema – Vponke – Varno- Mountaineering equipment – Connecstne zahteve in preskusne metode
tors – Safety requirements and test
methods

Gorniška oprema – Torna sidra (me- Mountaineering equipment – Frictional EN 12276:1998
tulji) – Varnostne zahteve in presku- anchors – Safety requirements and
sne metode
test methods

Gorniška oprema – Torna sidra (me- Mountaineering equipment – Frictional EN 12276:1998/
tulji) – Varnostne zahteve in presku- anchors – Safety requirements and
AC:2000
sne metode
test methods

Gorniška oprema – Pasovi – Varnostne zahteve in preskusne metode

Gorniška oprema – Škripci – Varnostne zahteve in preskusne metode

Varovalne rokavice za varilce

Varovalne rokavice za varilce

Alpinistična oprema – Alpinistične
čelade – Varnostne zahteve in preskusne metode

SIST EN 12270:2000

SIST EN 12275:2000

SIST EN 12276:2000

SIST EN 12276:2000/
AC:2002

SIST EN 12277:2000

SIST EN 12278:2000

SIST EN 12477:2002

SIST EN 12477:2002/
A1:2005

SIST EN 12492:2000

EN 12275:1998

EN 12270:1998

Mountaineering equipment – Helmets
for mountaineers – Safety requirements and for test methods

Protective gloves for welders

Protective gloves for welders

EN 12492:2000

EN 12477:2001/
A1:2005

EN 12477:2001

Mountaineering equipment – Pulleys
EN 12278:1998
– Safety requirements and test methods

–

Opomba 3

–

–

–

–

–

–

Prenehanje veljavnosti
(31. 12. 2005)

Opomba 1

85 / 10. 8. 2006

Mountaineering equipment – HarEN 12277:1998
nesses – Safety requirements and test
methods

Mountaineering equipment – Chocks
– Safety requirements and test methods

EN 12083:1998/
AC:2000

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Št.

Respiratory protective devices – Filters with breathing hoses (Non-mask
mounted filters) – Particle filters, gas
filters, and combined filters – Requirements, testing, marking

Oprema za varovanje dihal – Filtri z
dihalnimi cevmi (filtri, ki niso pritrjeni
na masko) – Filtri za delce in pline
ter kombinirani filtri – Zahteve, preskušanje, označevanje

EN 12083:1998

Referenčni
standard4

SIST EN 12083:1999/
AC:2000

Respiratory protective devices – Filters with breathing hoses (Non-mask
mounted filters ) – Particle filters, gas
filters, and combined filters – Requirements, testing, marking

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Oprema za varovanje dihal – Filtri z
dihalnimi cevmi (filtri, ki niso pritrjeni
na masko) – Filtri za delce in pline
ter kombinirani filtri – Zahteve, preskušanje, označevanje

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

9240 /

SIST EN 12083:1999

Oznaka
slovenskega
standarda1

Datum prenehanja
veljavnosti domneve
o skladnosti
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Potapljaški pribor – Kombinirane
naprave za uravnavanje plovnosti in
reševanje – Funkcijske in varnostne
zahteve, preskusne metode

Potapljaški pribor – Kombinirane
naprave za uravnavanje plovnosti in
reševanje – Funkcijske in varnostne
zahteve, preskusne metode

Oprema za varovanje dihal – Zaščitna čelada ali kapuca s tlačno filtracijo zraka – Zahteve, preskušanje,
označevanje

Oprema za varovanje dihal – Zaščitna čelada ali kapuca s tlačno filtracijo zraka – Zahteve, preskušanje,
označevanje

Oprema za varovanje dihal – Zaščitna obrazna, polobrazna ali četrtinska maska s tlačno filtracijo zraka
– Zahteve, preskušanje, označevanje

Oprema za varovanje dihal – Zaščitna obrazna, polobrazna ali četrtinska maska s tlačno filtracijo zraka
– Zahteve, preskušanje, označevanje

SIST EN 12628:2000

SIST EN 12628:2000/
AC:2000

SIST EN 12941:1999

SIST EN 12941:1999/
A1:2004

SIST EN 12942:1999

SIST EN 12942:1999/
A1:2003

EN 12568:1998

EN 12492:2000/
A1:2002

Referenčni
standard4

EN 12941:1998/
A1:2003

EN 12941:1998

Opomba 3

EN 147:1991

Opomba 3

EN 146:1991

–

–

Opomba 3

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Prenehanje veljavnosti
(28. 8. 2003)

Prenehanje veljavnosti
(4. 6. 1999)

Prenehanje veljavnosti
(6. 10. 2005)

Prenehanje veljavnosti
(4. 6. 1999)

Prenehanje veljavnosti
(28. 8. 2003)

Opomba 1

Št.

Respiratory protective devices – Power EN 12942:1998/
assisted filtering devices incorporating A1:2002
full face masks, half masks or quarter
masks – Requirements, testing, marking

Respiratory protective devices – Power EN 12942:1998
assisted filtering devices incorporating
full face masks, half masks or quarter
masks – Requirements, testing, marking

Respiratory protective devices – Powered filtering devices incorporating
a helmet or a hood – Requirements,
testing, marking

Respiratory protective devices – Powered filtering devices incorporating
a helmet or a hood – Requirements,
testing, marking

Diving accessories – Combined buoy- EN 12628:1999/
ancy and rescue devices – Functional AC:2000
and safety requirements, test methods

Diving accessories – Combined buoy- EN 12628:1999
ancy and rescue devices – Functional
and safety requirements, test methods

Varovanje nog in stopal – Zahteve in Foot and leg protectors – Requirepreskusne metode za zaščitne kapi- ments and test methods for toecaps
ce in kovinske vložke
and metal penetration resistant inserts

SIST EN 12568:1999

Mountaineering equipment – Helmets
for mountaineers – Safety requirements and test methods

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Alpinistična oprema – Alpinistične
čelade – Varnostne zahteve in preskusne metode

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

SIST EN 12492:2000/
A1:2003

Oznaka
slovenskega
standarda1

Datum prenehanja
veljavnosti domneve
o skladnosti
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije
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EN 13087-1:2000
EN 13087-1:2000/
A1:2001
EN 13087-2:2000
EN 13087-2:2000/
A1:2001
EN 13087-3:2000

Varovalne čelade – Preskusne meto- Protective helmets – Test methods
de – 1. del: Pogoji in predpriprava
– Part 1: Conditions and conditioning

SIST EN 13087-1:2000/ Varovalne čelade – Preskusne meto- Protective helmets – Test methods
A1:2002
de – 1. del: Pogoji in predpriprava
– Part 1: Conditions and conditioning

Varovalne čelade – Preskusne meto- Protective helmets – Test methods
de – 2. del: Absorpcija udarca
– Part 2: Shock absorption

SIST EN 13087-1:2000

SIST EN 13087-2:2000

SIST EN 13087-2:2000/ Varovalne čelade – Preskusne meto- Protective helmets – Test methods
A1:2002
de – 2. del: Absorpcija udarca
– Part 2: Shock absorption

SIST EN 13087-3:2000

EN 13087-6:2000
EN 13087-6:2000/
A1:2001

Varovalne čelade – Preskusne meto- Protective helmets – Test methods
de – 6. del: Vidno polje
– Part 6: Field of vision

SIST EN 13087-6:2000

SIST EN 13087-6:2000/ Varovalne čelade – Preskusne meto- Protective helmets – Test methods
A1:2002
de – 6. del: Vidno polje
– Part 6: Field of vision

EN 13087-5:2000

Varovalne čelade – Preskusne meto- Protective helmets – Test methods
de – 5. del: Čvrstost zadrževalnega – Part 5: Retention system strength
sistema

SIST EN 13087-5:2001

EN 13087-4:2000

EN 13087-3:2000/
A1:2001

Varovalne čelade – Preskusne meto- Protective helmets – Test methods
de – 4. del: Učinkovitost zadrževal– Part 4: Retention system effectivenega sistema
ness

Protective helmets – Test methods
– Part 3: Resistance to penetration

SIST EN 13087-3:2000/ Varovalne čelade – Preskusne meA1:2002
tode – 3. del: Odpornost proti prediranju

Opomba 3

–

–

–

Opomba 3

–

Prenehanje veljavnosti
(10. 8. 2002)

Prenehanje veljavnosti
(10. 8. 2002)

Prenehanje veljavnosti
(10. 8. 2002)

Prenehanje veljavnosti
(10. 8. 2002)

Opomba 1

85 / 10. 8. 2006

SIST EN 13087-4:2001

Protective helmets – Test methods
– Part 3: Resistance to penetration

Varovalne čelade – Preskusne metode – 3. del: Odpornost proti prediranju

Opomba 3

–

Opomba 3

–

–

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Št.

Protective clothing – Shin guards for
EN 13061:2001
association football players – Requirements and test methods

Varovalna obleka – Ščitniki goleni
za nogometaše nogometnih zvez
– Zahteve in preskusne metode

SIST EN 13061:2002

Referenčni
standard4

Protective clothing against liquid chem- EN 13034:2005
icals – Performance requirements for
chemical protective clothing offering
limited protective performance against
liquid chemicals (Type 6 and Type PB
[6] equipment)

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Varovalna obleka pred učinki tekočih kemikalij – Zahteve za izdelavo
oblačil za zaščito pred kemikalijami,
ki nudijo omejeno zaščito pred tekočimi kemikalijami (oprema tipa 6 in
tipa PB [6])

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

9242 /

SIST EN 13034:2005

Oznaka
slovenskega
standarda1

Datum prenehanja
veljavnosti domneve
o skladnosti
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 13087-8:2000/
A1:2005
EN 13087-10:2000

SIST EN 13087-8:2001/ Varovalne čelade – Preskusne meto- Protective helmets – Test methods
A1:2005
de – 8. del: Električne lastnosti
– Part 8: Electrical properties

Varovalne čelade – Preskusne meto- Protective helmets – Test methods
de – 10. del: Odpornost proti žareči – Part 10: Resistance to radiant heat
vročini

Plavajoči pripomočki za učenje plavanja – 1. del: Varnostne zahteve
in preskusne metode za plavajoče
pripomočke, ki se oblečejo

Varovalna obleka – Varovalni jopiči,
zaščita telesa in ramen za jezdece
– Zahteve in preskusne metode

Osebno varovanje oči – Oprema za
zaščito oči za uporabnike snežnih
sani

Oprema za varovanje dihal – Metode
preskušanja – 1. del: Ugotavljanje
prepuščanja v notranjost in celotnega prepuščanja v notranjost

Oprema za varovanje dihal – Metode preskušanja – 2. del: Praktični
preskusi delovanja

Oprema za varovanje dihal – Metode Respiratory protective devices – Meth- EN 13274-3:2001
ods of test – Part 3: Determination of
preskušanja – 3. del: Ugotavljanje
dihalne upornosti
breathing resistance

SIST EN
13087-10:2001

SIST EN 13138-1:2003

SIST EN 13158:2000

SIST EN 13178:2000

SIST EN 13274-1:2001

SIST EN 13274-2:2001

SIST EN 13274-3:2002

EN 13178:2000

EN 13158:2000

Respiratory protective devices – Meth- EN 13274-2:2001
ods of test – Part 2: Practical performance tests

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 3

–

Opomba 3

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Prenehanje veljavnosti
(6. 10. 2005)

Prenehanje veljavnosti
(10. 8. 2002)

Opomba 1

Št.

Respiratory protective devices – Meth- EN 13274-1:2001
ods of test – Part 1: Determination of
inward leakage and total inward leakage

Personal eye-protection – Eye protectors for snowmobile users

Protective clothing – Protective jackets, body and shoulder protectors for
horse riders – Requirements and test
methods

EN 13138-1:2003

EN 13087-8:2000

Varovalne čelade – Preskusne meto- Protective helmets – Test methods
de – 8. del: Električne lastnosti
– Part 8: Electrical properties

SIST EN 13087-8:2001

Buoyant aids for swimming instruction
– Part 1: Safety requirements and test
methods for buoyant aids to be worn

EN 13087-7:2000/
A1:2001

Referenčni
standard4

SIST EN 13087-7:2001/ Varovalne čelade – Preskusne meto- Protective helmets – Test methods
A1:2002
de – 7. del: Odpornost proti plamenu – Part 7: Flame resistance

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

EN 13087-7:2000

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

Varovalne čelade – Preskusne meto- Protective helmets – Test methods
de – 7. del: Odpornost proti plamenu – Part 7: Flame resistance

SIST EN 13087-7:2001

Oznaka
slovenskega
standarda1

Datum prenehanja
veljavnosti domneve
o skladnosti
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije
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Oprema za varovanje dihal – Metode Respiratory protective devices – Meth- EN 13274-7:2002
preskušanja – 7. del: Ugotavljanje
ods of test – Part 7: Determination of
penetracije delcev v filter
particle filter penetration

Oprema za varovanje dihal – Metode Respiratory protective devices – Meth- EN 13274-8:2002
preskušanja – 8. del: Ugotavljanje
ods of test – Part 8: Determination of
lepljivosti dolomitnega prahu
dolomite dust clogging

Varovalna oprema za borilne športe
– 1. del: Splošne zahteve in preskusne metode

Varovalna oprema za borilne športe
– 2. del: Dodatne zahteve in preskusne metode za ščitnike za nart, ščitnike za golen in ščitnike za podlaket

Varovalna oprema za borilne športe Protective equipment for martial arts
– 3. del: Dodatne zahteve in presku- – Part 3: Additional requirements and
sne metode za ščitnike trupa
test methods for trunk protectors

Varovalna oprema za borilne športe Protective equipment for martial arts
– 4. del: Dodatne zahteve in presku- – Part 4: Additional requirements and
sne metode za varovala glave
test methods for head protectors

Varovalna oprema za borilne športe
– 5. del: Dodatne zahteve in preskusne metode za varovala spolovil in
trebuha

SIST EN 13274-7:2003

SIST EN 13274-8:2002

SIST EN 13277-1:2001

SIST EN 13277-2:2001

SIST EN 13277-3:2001

SIST EN 13277-4:2002

SIST EN 13277-5:2002

Protective equipment for martial arts
EN 13277-5:2002
– Part 5: Additional requirements and
test methods for genital protectors and
abdominal protectors

EN 13277-4:2001

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

85 / 10. 8. 2006

EN 13277-3:2000

Protective equipment for martial arts
EN 13277-2:2000
– Part 2: Additional requirements and
test methods for instep protectors, shin
protectors and forearm protectors

EN 13277-1:2000

Oprema za varovanje dihal – Metode Respiratory protective devices – Meth- EN 13274-6:2001
preskušanja – 6. del: Določanje oglji- ods of test – Part 6: Determination of
kovega dioksida v vdihanem zraku
carbon dioxide content of the inhalation air

SIST EN 13274-6:2002

–

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Št.

Protective equipment for martial arts
– Part 1: General requirements and
test methods

Oprema za varovanje dihal – Metode Respiratory protective devices – Meth- EN 13274-5:2001
preskušanja – 5. del: Klimatski pogoji ods of test – Part 5: Climatic conditions

SIST EN 13274-5:2001

Referenčni
standard4

Respiratory protective devices – Meth- EN 13274-4:2001
ods of test – Part 4: Flame tests

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Oprema za varovanje dihal – Metode preskušanja – 4. del: Preskusi s
plamenom

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

9244 /

SIST EN 13274-4:2001

Oznaka
slovenskega
standarda1

Datum prenehanja
veljavnosti domneve
o skladnosti
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Čelade za uporabnike sani

Varovalna obleka – Varovala dlani,
rok, prsnega koša, trebuha, nog, stopal in spolovil za vratarje pri hokeju
na travi in ščitniki goleni za igralce
hokeja na travi – Zahteve in preskusne metode

Varovalna obleka – Varovala dlani,
rok, prsnega koša, trebuha, nog,
spolovil in obraza sabljačev – Zahteve in preskusne metode

Varovalna obleka za poklicne voznike motornih koles – Zahteve in
preskusne metode

Varovalna obleka za poklicne voznike motornih koles – Jopiči, hlače in
enodelne ali večdelne obleke –
1. del: Splošne zahteve

Varovalna obleka za poklicne voznike motornih koles – Jopiči, hlače in
enodelne ali večdelne obleke –
2. del: Preskusna metoda za ugotavljanje odpornosti proti obrabi

SIST EN 13484:2002

SIST EN 13546:2002

SIST EN 13567:2002

SIST EN 13594:2002

SIST EN 13595-1:2002

SIST EN 13595-2:2003

EN 13594:2002

Protective clothing for professional
motorcycle riders – Jackets, trousers
and one-piece or divided suits – Part
2: Test method for determination of
impact abrasion resistance

EN 13595-2:2002

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda5
Opomba 1

Št.

Protective clothing for professional
EN 13595-1:2002
motorcycle riders – Jackets, trousers
and one piece or divided suits – Part 1:
General requirements

Protective gloves for professional motorcycle riders – Requirements and
test methods

Protective clothing – Hand, arm, chest, EN 13567:2002
abdomen, leg, genital and face protectors for fencers – Requirements and
test methods

Protective clothing – Hand, arm, chest, EN 13546:2002
abdomen, leg, foot and genital protectors for field hockey goal keepers, and
shin protectors for field players – Requirements and test methods

EN 13484:2001

Opozorilni vidni pripomočki za nepo- Visibility accessories for non-profesEN 13356:2001
klicno uporabo – Preskusne metode sional use – Test methods and requirein zahteve
ments

SIST EN 13356:2001

Helmets for users of toboggans

Osebna varovalna oprema – Obutev Personal protective equipment – Foot- EN 13287:2004
– Preskusna metoda za ugotavljanje wear – Test method for slip resistance
upornosti zdrsa

EN 13277-6:2003

Referenčni
standard4

SIST EN 13287:2004

Protective equipment for martial arts
– Part 6: Additional requirements and
test methods for breast protectors for
females

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Varovalna oprema za borilne športe
– 6. del: Dodatne zahteve in preskusne metode za ščitnike za ženske
prsi

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

SIST EN 13277-6:2003

Oznaka
slovenskega
standarda1

Datum prenehanja
veljavnosti domneve
o skladnosti
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije
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Varovalna obleka za poklicne voznike motornih koles – Jopiči, hlače in
enodelne ali večdelne obleke –
3. del: Preskusne metode za ugotavljanje razpočne trdnosti

Varovalna obleka za poklicne voznike motornih koles – Jopiči, hlače in
enodelne ali večdelne obleke –
4. del: Preskusna metoda za ugotavljanje odpornosti proti urezu

Varovalna obutev za poklicne voznike motornih koles – Zahteve in
preskusne metode

Varovalne čelade za voznike in potnike na motornih in dirkalnih saneh

Oprema za varovanje dihal – Samoreševalni avtonomni dihalni aparat z
zaprtim krogom – Zahteve, preskušanje, označevanje

Varovala sluha – Preskušanje –
1. del: Fizikalne preskusne metode

Varovala sluha – Preskušanje –
2. del: Akustične preskusne metode

Zaščitna obleka za gasilce – Zahteve in preskusne metode za zaščitne
kapuce za gasilce

Oprema za dihanje – Avtonomni
dihalni potapljaški aparati s stisnjenim Nitroxom in kisikom – Zahteve,
preskušanje, označevanje

SIST EN 13595-4:2002

SIST EN 13634:2002

SIST EN 13781:2002

SIST EN 13794:2003

SIST EN 13819-1:2003

SIST EN 13819-2:2003

SIST EN 13911:2004

SIST EN 13949:2003

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

EN 13781:2001

Respiratory equipment – Open-circuit EN 13949:2003
self-contained diving apparatus for use
with compressed Nitrox and oxygen
– Requirements, testing, marking

Protective clothing for firefighters – Re- EN 13911:2004
quirements and test methods for fire
hoods for firefighters

EN 13819-2:2002

EN 13819-1:2002

–

–

–

–

Prenehanje veljavnosti
(28. 8. 2003)

Opomba 1

85 / 10. 8. 2006

Hearing protectors – Testing – Part 2:
Acoustic test methods

Hearing protectors – Testing – Part 1:
Physical test methods

EN 1061:1996
EN 400:1993 EN
401:1993

–

–

EN 13634:2002

Respiratory protective devices –
EN 13794:2002
Self-contained closed-circuit breathing
apparatus for escape – Requirements,
testing, marking

Protective helmets for drivers and
passengers of snowmobiles and bobsleighs

Protective footwear for professional
motorcycle riders – Requirements and
test methods

–

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

EN 13595-4:2002

EN 13595-3:2002

Referenčni
standard4

Št.

Protective clothing for professional
motorcycle riders – Jackets, trousers
and one-piece or divided suits – Part
4: Test method for determination of
impact cut resistance

Protective clothing for professional
motorcycle riders – Jackets, trousers
and one-piece or divided suits – Part
3: Test method for determination of
burst strength

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

9246 /

SIST EN 13595-3:2002

Oznaka
slovenskega
standarda1

Datum prenehanja
veljavnosti domneve
o skladnosti
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Varovalna obleka za varovanje pred
trdnimi delci – 1. del: Zahteve za
varovalno obleko,
ki varuje pred kemikalijami in zagotavlja zaščito celega telesa pred
trdnimi delci v zraku (oblačilo tipa 5)
(ISO 13982-1:2004)

Varovalna obleka za varovanje pred
trdnimi delci – 2. del: Preskusna
metoda za ugotavljanje prepuščanja
aerosolov drobnih delcev v obleko
(ISO 13982-2:2004)

Varovalna obleka – Mehanske lastnosti – Preskusna metoda za ugotavljanje odpornosti proti prebadanju
in dinamičnemu trganju materiala
(ISO 13995:2000)

Varovalna obleka – Mehanske lastnosti – Ugotavljanje odpornosti
proti urezu z ostrimi predmeti
(ISO 13997:1999)

Varovalna obleka – Mehanske lastnosti – Ugotavljanje odpornosti
proti urezu z ostrimi predmeti
(ISO 13997:1999)

Varovalna obleka – Varovalni
predpasniki, hlače in telovniki za
varovanje pred urezninami in vbodi
ročnega noža
(ISO 13998:2003)

Obojestranski ščitnik trupa motociklistov pred kamnito podlago in drobci,
primeren za vožnjo po brezpotju
– Zahteve in preskusne metode

SIST EN ISO 13982-2:
2005

SIST EN ISO
13995:2001

SIST EN ISO
13997:2000

SIST EN ISO 13997:
2000/AC:2001

SIST EN ISO
13998:2003

SIST EN 14021:2004

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

SIST EN ISO 13982-1:
2005

Oznaka
slovenskega
standarda1
Referenčni
standard4

Stone shields for off-road motorcycling EN 14021:2003
suited to protect riders against stones
and debris – Requirements and test
methods

EN ISO 13998:2003

EN ISO 13997:1999/
AC:2000

EN ISO 13997:1999

–

EN 412:1993

–

–

–

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Prenehanje veljavnosti
(28. 8. 2003)

Opomba 1

Št.

Protective clothing – Aprons, trousers and vests protecting against
cuts and stabs by hand knives (ISO
13998:2003)

Protective clothing – Mechanical
properties – Determination of resistance to cutting by sharp objects (ISO
13997:1999)

Protective clothing – Mechanical
properties – Determination of resistance to cutting by sharp objects (ISO
13997:1999)

Protective clothing – Mechanical prop- EN ISO 13995:2000
erties – Test method for the determination of the resistance to puncture
and dynamic tearing of materials (ISO
13995:2000)

Protective clothing for use against
EN ISO 13982-2:
solid particulates – Part 2: Test method 2004
of determination of inward leakage of
aerosols of fine particles into suits
(ISO 13982-2:2004)

Protective clothing for use against solid EN ISO 13982-1:
particulates – Part 1: Performance
2004
requirements for chemical protective
clothing providing protection to the full
body against airborne solid particulates
(type 5 clothing)
(ISO 13982-1:2004)

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Datum prenehanja
veljavnosti domneve
o skladnosti
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije
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Visoko kakovostne industrijske čelade

Varovalna obleka – Oblačila za zaščito v hladnih okoljih

Varovalna obleka – Ščitniki zapestja,
dlani, kolena in komolca za uporabnike opreme za športe na koleščkih
– Zahteve in preskusne metode

Varovalna obleka – Zahteve za izdelavo in preskusne metode za varovalno obleko proti povzročiteljem
infekcije

Oprema za dihala – Samoreševalni
dihalni potapljaški aparati

Potapljaške obleke – 1. del: Mokre
obleke – Zahteve in preskusne metode

Potapljaške obleke – 2. del: Suhe
obleke – Zahteve in preskusne metode

Potapljaške obleke – 3. del: Aktivno
segrevane ali hlajene obleke (sistemi) – Zahteve in preskusne metode

Potapljaške obleke – 4. del: Enoatmosferske obleke (ADS) – Zahteve
zaradi človeških dejavnikov in preskusne metode

Varovalne obleke pred kemikalijami
– Preskusne metode in zahteve za
razvrščanje materialov za izdelavo
varovalnih oblek, šivanje, spajanje in
sestavljanje (montaža)

SIST EN 14058:2004

SIST EN 14120:2003

SIST EN 14126:2003

SIST EN 14143:2003

SIST EN 14225-1:2005

SIST EN 14225-2:2005

SIST EN 14225-3:2005

SIST EN 14225-4:2005

SIST EN 14325:2004

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

EN 14225-2:2005

EN 14225-1:2005

EN 14143:2003

EN 14126:2003

Protective clothing against chemicals
– Test methods and performance
classification of chemical protective
clothing materials, seams, joins and
assemblages

EN 14325:2004

EN 14225-4:2005

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda5
Opomba 1

85 / 10. 8. 2006

Diving suits – Part 4: One atmosphere
suits (ADS) – Human factors requirements and test methods

Diving suits – Part 3: Actively heated or EN 14225-3:2005
cooled suits (systems) – Requirements
and test methods

Diving suits – Part 2: Dry suits – Requirements and test methods

Diving suits – Part 1: Wet suits –Requirements and test methods

Respiratory equipment – Self-contained re-breathing diving apparatus

Protective clothing – Performance
requirements and tests methods for
protective clothing against infective
agents

Protective clothing – Wrist, palm, knee EN 14120:2003
and elbow protectors for users of roller
sports equipment – Requirements and
test methods

EN 14058:2004

EN 14052:2005

Referenčni
standard4

Št.

Protective clothing – Garments for
protection against cool environments

High performance industrial helmets

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

9248 /

SIST EN 14052:2006

Oznaka
slovenskega
standarda1

Datum prenehanja
veljavnosti domneve
o skladnosti
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Oprema za varovanje dihal
– Filter(ri) za pline in kombinirani
filter(ri) – Zahteve, preskušanje,
označevanje

Osebna varovalna oprema – Ščitniki Personal protective equipment – Knee EN 14404:2004
za kolena za delo v klečečem polo- protectors for work in the kneeling
žaju
position

Oprema za varovanje dihal – Samoreševalni avtonomni dihalni aparat
na stisnjen zrak z odprtim krogotokom in polobrazno masko, načrtovan
samo za uporabo pri nadtlaku – Zahteve, preskušanje, označevanje

Osebna oprema za varovanje oči
– Ščitniki za obraz in vizirji za gasilske in visoko kakovostne industrijske
čelade, ki jih uporabljajo gasilci, reševalci in osebje prve pomoči

Varovalna obleka za voznike dirkalnih avtomobilov – Zaščita pred učinki toplote in plamena – Varnostne
zahteve in preskušanje
(ISO 14460:1999)

SIST EN 14404:2005

SIST EN 14435:2004

SIST EN 14458:2004

SIST EN ISO
14460:2000

EN 14387:2004

–

–

–

–

EN 141:2000
EN 371:1992
EN 372:1992

–

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Prenehanje veljavnosti
(6. 10. 2005)

Opomba 1

Št.

Protective clothing for automobile rac- EN ISO 14460:1999
ing drivers – Protection against heat
and flame – Performance requirements
and test methods (ISO 14460:1999)

Personal eye-equipment – Faceshields EN 14458:2004
and visors for use with firefighters' and
high performance industrial safety helmets used by firefighters, ambulance
and emergency services

Respiratory protective devices
EN 14435:2004
– Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with
half mask designed to be used with
positive pressure only – Requirements,
testing, marking

Respiratory protective devices – Gas
filter(s) and combined filter(s) – Requirements, testing, marking

EN 14360:2004

SIST EN 14387:2004

Protective clothing against rain – Test
method for ready made garments
– Impact from above with high energy
droplets

Obleka za varovanje pred dežjem
– Preskusna metoda za že izdelana
oblačila – Učinek od zgoraj padajočih kapelj z veliko energijo

EN 14328:2005

Referenčni
standard4

SIST EN 14360:2004

Protective clothing – Gloves and
armguards protecting against cuts by
powered knives – Requirements and
test methods

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Varovalna obleka – Rokavice in
ščitniki rok za varovanje pred urezninami gnanih nožev – Zahteve in
preskusne metode

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

SIST EN 14328:2005

Oznaka
slovenskega
standarda1

Datum prenehanja
veljavnosti domneve
o skladnosti
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije
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Visoko kakovostne čelade za jahalne High performance helmets for equesaktivnosti
trian activities

Respiratory protective devices – Com- EN 14593-2:2005
pressed air line breathing apparatus
with demand valve – Part 2: Apparatus
with a half mask at positive pressure
– Requirements, testing, marking
Respiratory protective devices – Com- EN 14593-2:2005/
pressed air line breathing apparatus
AC:2005
with demand valve – Part 2: Apparatus
with a half mask at positive pressure
– Requirements, testing, marking

Oprema za varovanje dihal – Samoreševalni dihalni aparat na stisnjeni zrak z odprtim krogotokom
in polobrazno masko, načrtovan
tako, da vključuje krmiljenje ventila z
nadtlakom iz pljuč; samo za namen
evakuacije

Oprema za varovanje dihal – Dihalni
aparat na stisnjeni zrak z ventilom
– 1. del: Aparat z obrazno masko
– Zahteve, preskušanje, označevanje

Oprema za varovanje dihal – Dihalni
aparat na stisnjeni zrak z ventilom
– 2. del: Aparat s polobrazno masko
na pozitiven tlak – Zahteve, preskušanje, označevanje

SIST EN 14529:2006

SIST EN 14572:2005

SIST EN 14593-1:2005

SIST EN 14593-2:2005

SIST EN 14593-2:2005/ Oprema za varovanje dihal – Dihalni
AC:2006
aparat na stisnjeni zrak z ventilom
– 2. del: Aparat s polobrazno masko
z nadtlakom – Zahteve, preskušanje,
označevanje

EN 14572:2005

EN 14529:2005

Respiratory protective devices – Com- EN 14593-1:2005
pressed air line breathing apparatus
with demand valve – Part 1: Apparatus
with a full face mask – Requirements,
testing, marking

Respiratory protective devices
– Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with
half mask designed to include a positive pressure lung governed demand
valve for escape purposes only

Prenehanje veljavnosti
(2. 12. 2005)

Prenehanje veljavnosti
(2. 12. 2005)

Prenehanje veljavnosti
(30. 9. 2002)

Opomba 1

85 / 10. 8. 2006

EN 139:1994

EN 139:1994

–

–

Opomba 3

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Št.

Protective clothing for automobile rac- EN ISO 14460:1999/
ing drivers – Protection against heat
AC:1999
and flame – Performance requirements
and test methods
(ISO 14460:1999)

Varovalna obleka za voznike dirkalnih avtomobilov – Zaščita pred učinki toplote in plamena – Varnostne
zahteve in preskušanje
(ISO 14460:1999)

SIST EN ISO 14460:
2000/AC:2000

Referenčni
standard4

Protective clothing for automobile rac- EN ISO 14460:1999/
ing drivers – Protection against heat
A1:2002
and flame – Performance requirements
and test methods – Amendment 1:
Modified flexion test
(ISO 14460:1999/Amd 1:2002)

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Varovalna obleka za voznike dirkalnih avtomobilov – Zaščita pred učinki toplote in plamena – Varnostne
zahteve in preskušanje
(ISO 14460:1999/Amd 1:2002)

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

9250 /

SIST EN ISO 14460:
2000/A1:2002

Oznaka
slovenskega
standarda1

Datum prenehanja
veljavnosti domneve
o skladnosti
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Varovalna obleka pred učinki tekočih
kemikalij – Zahtevane lastnosti za
obleko, neprepustno za vodo (tip 3),
ali z zatesnjenimi spoji (tip 4), vključno z dodatki, ki zagotavljajo zaščito
za posamezne dele telesa
(tipa PB [3] in PB [4])

Varovalna obleka pri peskanju, kjer
se uporabljajo abrazivna sredstva v
obliki granul
(ISO 14877:2002)

Varovalna obleka – Zaščita pred učinki
toplote in plamena – Preskusna metoda z omejenim širjenjem plamena
(ISO 15025:2000)

Potopne obleke – 1. del: Stalno
nošene obleke, zahteve, vključno z
varnostjo
(ISO 15027-1:2002)

Potopne obleke – 2. del: Reševalne Immersion suits – Part 2: Abandonobleke, zahteve, vključno z varnostjo ment suits, requirements including
(ISO 15027-2:2002)
safety
(ISO 15027-2:2002)

Potopne obleke – 3. del: Preskusne
metode
(ISO 15027-3:2002)

SIST EN 14605:2005

SIST EN ISO
14877:2003

SIST EN ISO
15025:2003

SIST EN ISO 15027-1:
2002

SIST EN ISO 15027-2:
2002

SIST EN ISO 15027-3:
2002

EN 14594:2005/
AC:2005

EN 14594:2005

Referenčni
standard4

EN ISO 14877:2002

–

–

–

Prenehanje veljavnosti
(28. 8. 2003)

Prenehanje veljavnosti
(6. 10. 2005)

Prenehanje veljavnosti
(2. 12. 2005)

Opomba 1
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Immersion suits – Part 3: Test methods EN ISO 15027-3:
(ISO 15027-3:2002)
2002

EN ISO 15027-2:
2002

EN ISO 15027-1: 2002

EN 532:1994

–

EN 465:1995
EN 466:1995
EN 467:1995

EN 1835:1999
EN 12419:1999
EN 271:1995
EN 139:1994
EN 270:1994

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Št.

Immersion suits – Part 1: Constant
wear suits, requirements including
safety
(ISO 15027-1:2002)

Protective clothing – Protection against EN ISO 15025:2002
heat and flame – Method of test for
limited flame spread
(ISO 15025:2000)

Protective clothing for abrasive blasting operations using granular abrasives (ISO 14877:2002)

Protective clothing against liquid chem- EN 14605:2005
icals – Performance requirements
for clothing with liquid-tight (Type 3)
or spray-tight (Type 4) connections,
including items providing protection to
parts of the body only (Types PB [3]
and PB [4])

Respiratory protective devices – Continuous flow compressed air line
breathing apparatus – Requirements,
testing, marking

Oprema za varovanje dihal – Dihalni
aparat na stisnjeni zrak s trajnim
pretokom – Zahteve, preskušanje,
označevanje

SIST EN 14594:2005/
AC:2006

Respiratory protective devices – Continuous flow compressed air line
breathing apparatus – Requirements,
testing, marking

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Oprema za varovanje dihal – Dihalni
aparat na stisnjeni zrak s trajnim
pretokom – Zahteve, preskušanje,
označevanje

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

SIST EN 14594:2005

Oznaka
slovenskega
standarda1

Datum prenehanja
veljavnosti domneve
o skladnosti
nadomeščenega
standarda
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Osebna varovalna oprema – Delovna obutev
(ISO 20347:2004)

Akustika – Oprema za varovanje
sluha – Subjektivna metoda za merjenje dušenja zvoka
(ISO 4869-1:1990)

Akustika – Oprema za varovanje sluha – 3. del: Poenostavljena metoda
za merjenje dušenja naušnikov za
namene preskusa kakovosti
(ISO/TR 4869-3:1989)

Rokavice in brezprstne rokavice z
mehansko zaščito za delo z elektriko*

Električno izolacijske zaščitne obleke Electrical insulating protective clothing
za delo pri nizkonapetostnih napelja- for low voltage installations
vah (instalacijah)*

SIST EN ISO
20347:2004

SIST EN 24869-1:1999

SIST EN 24869-3:1999

SIST EN 50237:2000

SIST EN 50286:2000

EN ISO 20346:2004

Gloves and mitts with mechanical protection for electrical purposes

EN 50286:1999

EN 50237:1997

EN 24869-3:1993

–

–

–

–

EN 347-2:1996
EN 347:1992

EN 346-2:1996
EN 346:1992

Prenehanje veljavnosti
(6. 10. 2005)

Prenehanje veljavnosti
(6. 10. 2005)

Prenehanje veljavnosti
(6. 10. 2005)

Prenehanje veljavnosti
(6. 10. 2005)
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Acoustics – Hearing protectors – Part
3: Simplified method for the measurement of insertion loss of ear-muff type
protectors for quality inspection purposes (ISO/TR 4869-3:1989)

Acoustics – Hearing protectors – Sub- EN 24869-1:1992
jective method for the measurement of
sound attenuation (ISO 4869-1:1990)

Personal protective equipment – Occu- EN ISO 20347:2004
pational footwear
(ISO 20347:2004)

Personal protective equipment – Protective footwear
(ISO 20346:2004)

Osebna varovalna oprema – Varovalna obutev
(ISO 20346:2004)

SIST EN ISO
20346:2004

EN 345-2:1996
EN 345:1992

Osebna varovalna oprema – Zaščitna obutev
(ISO 20345:2004)

SIST EN ISO
20345:2004

Personal protective equipment – Safe- EN ISO 20345:2004
ty footwear (ISO 20345:2004)

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

EN 344-2:1996
EN 344:1992

Osebna varovalna oprema – Metode Personal protective equipment – Test
preskušanja obutve
methods for footwear
(ISO 20344:2004)
(ISO 20344:2004)

SIST EN ISO
20344:2004

EN ISO 17249:2004

EN ISO 15831:2004

Referenčni
standard4

Št.

EN ISO 20344:2004

Zaščitna obutev, odporna proti urezu Safety footwear with resistance to
z verižno žago (ISO 17249:2004)
chain saw cutting
(ISO 17249:2004)

SIST EN ISO
17249:2005

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Oblačila – Fiziološki učinki – Merje- Clothing – Physiological effects
nje toplotne izolacije s preskusom na – Measurement of thermal insulation
toplotni lutki (ISO 15831:2004)
by means of a thermal manikin (ISO
15831:2004)

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

9252 /

SIST EN ISO
15831:2004

Oznaka
slovenskega
standarda1

Datum prenehanja
veljavnosti domneve
o skladnosti
nadomeščenega
standarda
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Delo pod napetostjo – Prevodne
obleke za uporabo pri nazivni izmenični napetosti do 800 kV in enosmerni napetosti ±600 kV
(IEC 60895:2002, spremenjen)

Delo pod napetostjo – Rokavice iz
izolacijskega materiala
(IEC 60903:2002 (Spremenjen))

Rokavi iz izolacijskega materiala za
delo pod napetostjo
(IEC 60984:1990 (Spremenjen))

Rokavi iz izolacijskega materiala za
delo pod napetostjo – Dopolnilo 1

Rokavi iz izolacijskega materiala za
delo pod napetostjo – Dopolnilo 11

SIST EN 60895:2004

SIST EN 60903:2004

SIST EN 60984:2000

SIST EN 60984:2000/
A1:2003

SIST EN 60984:2000/
A11:2000

Prenehanje veljavnosti
(4. 6. 1999)

Prenehanje veljavnosti
(6. 10. 2005)

1. 7. 2006

1. 7. 2006

Stran

*

5

Opomba 3

Opomba 3

–

EN60903:1992 z
dopolnilom +
EN 50237:1997
Opomba 2.1

EN 60895:1996
Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti
(1. 12. 2004)

Opomba 1

Oznaka standarda je standardizirana referenčna oznaka standarda, ki je sestavljena iz oznake za slovenski standard (SIST), oznake privzetega standarda in letnice izdaje.
Naslov standarda v slovenskem jeziku iz glasila nacionalnega organa za standarde.
Naslov standarda v angleškem jeziku.
Referenčni standard, ki je bil podlaga za standard SIST.
Oznaka nadomeščenega standarda je referenčna oznaka standarda, ki ga je referenčni standard nadomestil.
Naslov standarda v slovenskem jeziku ni bil objavljen v glasilu nacionalnega organa za standarde.

EN 60984:1992/
A11:1997

(IEC 60984:1990/
A1:2002)

EN 60984:1992/
A1:2002

EN 60984:1992

EN 60903:2003

EN 60895:2003

EN 60743:1996
Opomba 2.1

–

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda5
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4

3

2

Sleeves of insulating material for live
working

Sleeves of insulating material for live
working

Sleeves of insulating material for live
working

Live working – Gloves of insulating
material

Live working – Conductive clothing for use at nominal voltage up to
800 kV a.c. and ± 600 kV d.c. (IEC
60895:2002, modified)

EN 60743:2001

EN 50365:2002

EN 50321:1999

Referenčni
standard4

Št.

1

Delo pod napetostjo – Izrazje za
orodje in opremo

SIST EN 60743:2003

Live working – Terminology for tools,
equipment and devices

Električno izolirane čelade za upora- Electrically insulating helmets for use
bo pri nizkonapetostnih napeljavah* on low voltage installations

SIST EN 50365:2002

Electrically insulating footwear for
working on low voltage installations

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Električno izolacijska obutev za delo
pri nizkonapetostnih napeljavah (instalacijah)*

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

SIST EN 50321:2000

Oznaka
slovenskega
standarda1

Datum prenehanja
veljavnosti domneve
o skladnosti
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije
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Opomba 1:

Običajno je datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica (»dow«), ki ga določi evropska
organizacija za standardizacijo, vendar je v nekaterih izjemnih primerih lahko tudi drugače.
Opomba 2.1: Področje uporabe novega (ali dopolnjenega) standarda ostaja nespremenjeno (enako kot pri nadomeščenem
standardu). Z navedenim datumom preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami direktive na
osnovi nadomeščenega standarda.
Opomba 3: V primeru dopolnil je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegova morebitna prejšnja dopolnila in nova
navedena dopolnila. Nadomeščeni standard (stolpec 5) je zato sestavljen iz EN CCCCC:YYYY in njegovih
morebitnih predhodnih dopolnil, vendar brez novih navedenih dopolnil. Na določen datum za nadomeščeni
standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.
Opomba 4: Domneva o skladnosti, ki jo določa EN 420:2003 glede osnovnih varnostnih in zdravstvenih zahtev (BHSR),
navedenih v točki 1.2.1.1 v zvezi z vsebnostjo Cr(VI) v materialu za rokavice, se preverja glede na meje zaznavanja preskusne metode za Cr(VI), ki mora znašati 3 mg/kg ali manj.
Ta seznam v celoti nadomešča Seznam slovenskih standardov, ki privzemajo harmonizirane evropske standarde, katerih
uporaba ustvari domnevo o skladnosti osebne varovalne opreme z zahtevami Pravilnika o osebni varovalni opremi (Uradni
list RS, št. 29/05 in 23/06), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/05.
Št. 017-104/2002-66
Ljubljana, dne 28. junija 2006
EVA 2006-2111-0091
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

OBČINE

CELJE
3714.

Sklep o javni razgrnitvi Sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Šmarjeta

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena statuta je župan
Mestne občine Celje sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi Sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta Šmarjeta
I.
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev
Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šmarjeta, ki jih
je pod št. 31/2006 izdelala Vizura – Vitez d.o.o. Celje in so v
skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta
1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 za območje Mestne občine Celje-Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 in Uradni list RS,
št. 18/911, 54/94, 25/98, 86/01).
II.
Spremembe zazidalnega načrta se nanašajo na legalizacijo stanovanjske hiše, dveh pomožnih objektov in zunanje
ureditve na parcelah 130/2, 162/4 in 162/5 ter obstoječo
stanovanjsko hišo na parceli 129 k.o. Spodnja Hudinja.
III.
Javna razgrnitev predloga prostorskega akta se začne
osem dni po objavi v Uradnem listu RS na sedežu Mestne
četrti Hudinja ter v prostorih Mestne občine Celje na Oddelku

za okolje in prostor ter komunalo, Sektorju za prostorsko
načrtovanje in evropske zadeve in traja po skrajšanem postopku 15 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko
podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo
organizirana javna obravnava, ki jo organizira Mestna občina
Celje-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za
prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj
javne obravnave bosta objavljena naknadno. O pričetku in
trajanju javne razgrnitve lokacijskega načrta in o času ter kraju javne obravnave morata organa obeh krajevnih skupnosti
na primeren način obvestiti krajane.
IV.
V desetih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organa mestne četrti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni,
se šteje, da se mestna četrt strinjata z osnutkom spremembe
zazidalnega načrta.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične in pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame
do njih stališča, ki jih posreduje v potrditev Mestnemu svetu
mestne občine Celje.
V.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00026/2005
Celje, dne 18. julija 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

Uradni list Republike Slovenije
KOBILJE
3715.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Kobilje

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
in 20. člena Statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 94/99,
72/01, 65/02 in 5/06) je Občinski svet Občine Kobilje na
11. izredni seji dne 27. 7. 2006 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Kobilje

jejo:

1.
V Občinsko volilno komisijo Občine Kobilje se imenu-

1. Mirela Bertalanič, roj. 15. 5. 1974, Brezovci 70b, 9201
Puconci – za predsednika
2. Simona Rituper, roj. 28. 7. 1974, Cvetna ulica 3, 9000
Murska Sobota – za namestnika predsednika
3. Sabina Toplak, roj. 18. 1. 1971, Kobilje 137, 9227
Kobilje – za člana
4. Jožef Bukovec, roj. 11. 9. 1965, Kobilje 225, 9227
Kobilje – za namestnika člana
5. Tatjana Nemet, roj. 30. 5. 1966, Kobilje 173, 9227
Kobilje – za člana
6. Aleksandra Horvat, roj. 21. 1. 1983, Kobilje 187, 9227
Kobilje – za namestnika člana.

leta.

2.
Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri

3.
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Sklep
o imenovanju občinske volilne komisije Občine Kobilje, objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/02 z dne 6. 9. 2002.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 360/PN
Kobilje, dne 27. julija 2006
Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l.r.

KRANJ
3716.

Program priprave občinskega lokacijskega
načrta za izgradnjo komunalne infrastrukture
(fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod,
javna razsvetljava) v naseljih Žabnica, Šutna,
Spodnje, Srednje in Zgornje Bitnje

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora
(ZureP-1, Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 45. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96,
35/00 in 85/02) je župan Mestne občine Kranj dne 25. 7.
2006 sprejel

Št.
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P R O G R A M   P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za izgradnjo
komunalne infrastrukture (fekalna in meteorna
kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava)
v naseljih Žabnica, Šutna, Spodnje, Srednje
in Zgornje Bitnje
I. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA
ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
1.1. Območje obravnave občinskega lokacijskega načrta za izgradnjo komunalne infrastrukture (fekalna in meteorna
kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava) v naseljih Žabnica,
Šutna, Spodnje Bitnje, Srednje Bitnje in Zgornje Bitnje (v
nadaljevanju LN) se nahaja južno od naselja Kranj, vzdolž
regionalne ceste R1 210/1109 Kranj–Škofja Loka.
Obravnavana naselja še nimajo ustrezno urejenega
odvajanja in čiščenja odpadne vode.
Javne površine v obravnavanem območju nimajo urejenega ustreznega odvajanja meteornih vod.
Obstoječe vodovodno omrežje je starejše, premajhnih
dimenzij in dotrajano ter zato potrebno obnove in dograditve.
Zaradi izgradnje in obnove komunalnih vodov, ki bodo
potekali v cestnem telesu bo potrebna obnova obstoječih
cest. Skupaj z obnovo cest se predvidi izvedba cevne kanalizacije za javno razsvetljavo.
S tem programom priprave se opredelijo ocena stanja,
razlogi in pravna podlaga za izdelavo in sprejem LN, predmet
in programska izhodišča LN, okvirno ureditveno območje LN,
nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi LN, seznam
potrebnih strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev, navedba in način pridobitve geodetskih podlag, roki za
pripravo LN oziroma njegovih posameznih faz ter obveznosti
v zvezi s financiranjem.
1.2. Pravna podlaga LN je v veljavni zakonodaji, v zakonu o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02,
8/03), sprejetem planskem aktu Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 76/03, 32/04, 22/06 – popravek) in izvedeni prvi
prostorski konferenci, ki je potekala dne 17. 7. 2006.
II. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA
Predmet LN je izdelava novega občinskega izvedbenega akta za območje naselij Žabnica, Šutna, Spodnje Bitnje,
Srednje Bitnje in Zgornje Bitnje, s katerim bodo ob upoštevanju temeljnih ciljev urejanja prostora in varstva okolja
določeni lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev
gradbenega dovoljenja, zlasti glede namena, lege, funkcije
in velikosti komunalne infrastrukture ter eventualni prostorski
ukrepi po zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1).
LN bo zajemal izgradnjo naslednje komunalne infrastrukture:
– izgradnja primarnega zbirnega kanalizacijskega sistema Bitnje–Žabnica,
– povezovalni kanal do obstoječega kanalizacijskega
sistema (dve variantni rešitvi),
– izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije v naseljih
Žabnica, Šutna, Spodnje Bitnje, Srednje Bitnje in Zgornje
Bitnje,
– obnova in razširitev obstoječega primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja,
– izgradnja meteorne kanalizacije za odvodnjavanje s
cest in ostalih javnih površin,
– izgradnja kabelske kanalizacije za javno razsvetljavo.
Hkrati z gradnjo navedene komunalne infrastrukture bo
potekala obnova obstoječih cest.
LN mora biti izdelan v skladu s 24., 43., 44. in 73. členom ZUreP-1 ter Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih
strokovnih podlag in mora v skladu s 43. členom ZUreP-1
vsebovati zlasti:
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prikaz ureditvenega območja LN, umestitev načrtovane
ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav prostorske
ureditve s sosednjimi območji, načrt parcelacije, zasnovo
projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge
komunalne infrastrukture območja z obveznostmi priključevanja vanjo, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo
naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter prikaz eventualne
etapnosti izvedbe prostorske ureditve.
Poleg navedenega mora LN vsebovati tudi naslednje
obvezne priloge (24. člen ZureP-1): povzetek za javnost,
izvleček iz dolgoročnega in družbenega plana, ki se nanaša
na obravnavano prostorsko ureditev, obrazložitev in utemeljitev LN, strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve LN in
seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili pri pripravi LN
upoštevani z njihovimi povzetki, ki se nanašajo na vsebino
LN, smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora,
spis postopka priprave in sprejemanja LN, oceno stroškov za
izvedbo LN ter program opremljanja zemljišč.
III. OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE
Obravnavano obstoječe območje poselitve zajema cca
101 ha površin s pretežno individualno stanovanjsko gradnjo
ter posameznimi gospodarskimi dejavnostmi ter zajema cca.
2600 prebivalcev.
Pri izračunu kapacitet se upošteva še cca. 30 ha trenutno nepozidanih površin, ki bodo vključene v območje
obravnave.
Obravnavana zemljišča se nahajajo na območju k.o.
Žabnica, Bitnje in Stražišče.
IV. VARSTVO OKOLJA
V skladu z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1 UPB1,
Uradni list RS, št. 39/06) je pripravljavec dne 6. 6. 2006 poslal obvestilo MOP o nameri izvedbe LN. Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo odločbo št.: 35409-159/2006 (datum
prejema odločbe: 11. 7. 2006), iz katere izhaja, da v postopku
priprave obravnavanega LN celovite presoje vplivov na okolje
ni treba izvesti.
V. PREDVIDENI PROSTORSKI UKREPI
Na območju lokacijskega načrta so predvideni prostorski ukrepi. (predkupna pravica občine, služnost v javno korist,
ukrepi pri prenovi).
VI. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO
SMERNICE IN MNENJA, TER DRUGI UDELEŽENCI, KI
SODELUJEJO PRI PRIPRAVI
Pripravljavec LN je Mestna občina Kranj, ki po sprejemu programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja
prostora, da podajo smernice za načrtovanje predvidene
prostorske ureditve.
V skladu z 29. členom ZUreP-1 morajo nosilci urejanja
prostora v roku 30 dni podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. V smernicah morajo konkretizirati
določbe veljavnih predpisov in drugih pravnih aktov, ki se
nanašajo na predviden lokacijski načrt ter na katerih temeljijo
njihove smernice.
V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da
nima smernic, pri čemer pa mora načrtovalec prostorske
ureditve upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi
pravni akti.
Nosilci urejanja prostora morajo v roku 30 dni podati
mnenja na usklajeni predlog LN (že usklajen osnutek s stališči do pripomb in predlogov iz javne obravnave in razgrnitve).
Če v predpisanem roku nosilci urejanja prostora ne podajo
mnenja, se v skladu z 29. členom ZUreP-1 šteje, da na predvideno prostorsko ureditev nimajo pripomb.
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Pristojni nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Gorenjska,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Območna pisarna Kranj,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Ljubljana (varstvo okolja),
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Sektor za ohranjanje narave, Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj,
– Mestna občina Kranj, Oddelek za gospodarske javne
službe,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Kranj,
– Komunala Kranj, Javno podjetje, d.o.o., PE Vodovod,
– Komunala Kranj, Javno podjetje, d.o.o., PE Kanalizacija in čistilne naprave,
– Elektro Gorenjska, d.d., PE za distribucijo električne
energije,
– Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj,
– Domplan, d.d., PE Energetika,
– Geoplin, d.o.o., Ljubljana,
– Javna agencija za železniški promet RS,
– TELE-TV, d.o.o.,
– ELES Elektro-Slovenija d.o.o.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih
podlag za LN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in
mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti
v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v postopku.
Pred javno razgrnitvijo LN se v skladu z 28. členom in z
namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve
in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede predvidene
prostorske ureditve, skliče in izvede druga prostorska konferenca. Mnenja navedenih se soočijo s predlogi in mnenji
naročnika in pripravljavca LN ter drugih nosilcev urejanja
prostora.
VII. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG
ZA NAČRTOVANJE
Pred pripravo predloga LN je potrebno izdelati strokovne podlage, v katerih je potrebno posebej obdelati naslednje
tematske sklope in usmeritve:
– idejne zasnove ureditve infrastrukturnega omrežja na
celotnem obravnavanem območju (vodovod, fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija in zaledne vode),
– hidrogeološke in geomehanske smernice,
– strokovna ocena o vplivih na okolje,
– načrt parcel,
– geodetski načrt,
– podatki o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic.
Izdelava morebitnih dodatnih strokovnih podlag se določi v postopku priprave lokacijskega načrta. Poleg naštetih se
upoštevajo izdelane strokovne podlage, ki so bile pripravljene
za izdelavo strateških prostorskih aktov občine.
Pri izdelavi LN je potrebno upoštevati:
– Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega družbenega plana za območje Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 76/03, 32/04, 22/06 – popravek),
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za morfološko
celoto urbanistične zasnove Mesta Kranja (Uradni list RS,
št. 72/04, 79/04 – popravek, 68/05, 22/06 – popravek),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke
celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urba-
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nistične zasnove Golnika (Uradni list RS, št. 72/04, 68/05,
22/06 – popravek),
– Odlok o občinskih cestah v Mestni občni Kranj (Uradni
list RS, št. 35/00),
– Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih
poti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 3/04 in 42/06),
– Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode ter padavinske vode na območju Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 85/04),
– Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 85/04),
– Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 60/02),
– rešitve v zvezi z zavarovanjem okolja in rešitve za
preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov,
– priporočila in smernice, pridobljene na prvi prostorski
konferenci,
– smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora.
VIII. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
V skladu s pogodbo je za pridobitev strokovnih rešitev
in dokumentacije z zvezi z LN določen načrtovalec – podjetje
Protim Ržišnik Perc d.o.o., ki sta ga naročnika MO Kranj in
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., izbrala na javnem
razpisu.
IX. NAVEDBA IN NAČIN PRIDOBITVE GEODETSKIH
PODLAG
Podloga je geodetsko topografski načrt, ki mora vključevati tudi podatke o komunalnih vodih ter druge geodetske
podloge, izdelane v skladu s Pravilnikom o geodetskem
načrtu (Uradni list RS, št. 40/04), ki jih izdela geodetsko podjetje in digitalni katastrski načrt, ki ga pripravljavec pridobi pri
Geodetski upravi Republike Slovenije. Navedene dokumente
zagotovi Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
X. ROKI ZA PRIPRAVO LN
1. Pripravljavec je dne 6. 6. 2006 obvestil MOP o nameri priprave LN zaradi presoje, ali je za LN potrebno izvesti
celovito presojo vplivov na okolje.
2. Dne 11. 7. 2006 je pripravljavec prejel odločbo MOP,
iz katere sledi, da v postopku priprave obravnavanega LN
celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.
3. Dne 17. 7. 2006 je bila sklicana prva prostorska konferenca. V osmih dneh po izvedeni prvi prostorski konferenci
župan sprejme program priprave.
4. Objava programa priprave v uradnem glasilu.
5. Pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni po prejemu poziva podajo smernice
za načrtovanje LN.
6. Pripravljavec v roku 15 dni, po pozivu za smernice
načrtovalca, preda geodetski načrt celotnega območja.
7. Načrtovalec, po pridobitvi vseh podatkov s strani
investitorja in podatkov iz idejnega projekta ter podatkov o
prostoru, izdela strokovne podlage in osnutek LN.
8. Po izdelavi osnutka LN pripravljavec v skladu z
28. členom ZUreP-1 skliče in izvede drugo prostorsko konferenco.
9. Pripravljavec sprejme sklep o javni razgrnitvi. Javna
razgrnitev predloga LN bo trajala 30 dni.
10. V času javne razgrnitve pripravljavec organizira
javno obravnavo. O razgrnitvi in javni obravnavi mora pripravljavec javnost obvestiti z objavo v uradnem glasilu ter
na krajevno običajen način najmanj en teden pred začetkom
javne razgrnitve. Z javnim naznanilom se o javni razgrnitvi
in javni obravnavi obvesti lastnike nepremičnin na območju
obravnavanega prostorskega akta.
11. V času javne razgrnitve predlog LN obravnava tudi
Svet Mestne občine Kranj.
12. Po končani javni razgrnitvi župan sprejme stališča
do pripomb iz javne razgrnitve.
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13. Načrtovalec LN dopolni s sprejetimi stališči do pripomb.
14. Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, da v
roku 30 dni po prejemu poziva podajo mnenja k, v skladu s
stališči do pripomb in predlogov dopolnjenemu, predlogu LN.
15. Načrtovalec izdela usklajen in dopolnjen predlog.
16. Župan posreduje dopolnjeni in usklajeni predlog v
obravnavo in sprejem Svetu Mestne občine Kranj.
17. Svet Mestne občine Kranj LN sprejme z odlokom, ki
se objavi v Uradnem listu RS.
18. Načrtovalec po sprejetju odloka izdela končni dokument.
XI. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM LN
Finančna sredstva za izdelavo LN se zagotovijo v proračunu Mestne občine Kranj.
XII. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-0010/2006-48/01
Kranj, dne 25. julija 2006
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

OPLOTNICA
3717.

Program priprave Strategije prostorskega
razvoja Občine Oplotnica

Župan Občine Oplotnica je na podlagi 27. člena Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter v
povezavi s 30. členom Statuta Občine Oplotnica (Uradni list
RS, št. 29/99, 1/02, 38/03) dne 1. 8. 2006 sprejel

P R O G R A M  P R I P R A V E
Strategije prostorskega razvoja Občine
Oplotnica
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
strategije prostorskega razvoja Občine Oplotnica
1.1 Ocena stanja
Glede na oceno stanja in teženj v občinskem prostoru
ugotavljamo, da je priprava nove prostorske strategije potrebna zaradi sledečih razlogov: predvsem se je z vstopom
v evropsko unijo spremenil položaj Slovenije s tem pa tudi
občin, na novo se vzpostavljajo mednarodni odnosi, pospešen je razvoj tržnega gospodarstva, spreminjajo se družbeno-ekonomski, socialni in pravni odnosi in z njimi povezani
prostorski posegi. Občina Oplotnica bo sledila usmeritvam in
prioritetam, ki so opredeljene na podlagi določb v Strategiji
prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št. 76/2004, s pričetkom veljave 20. 7. 2004).
Ocena stanja temelji na: meji občine, geografskem opisu, geološki sestavi tal, površinskih vodah, demografskem
razvoju, statističnih podatkih, poselitvi, migraciji prebivalstva, gospodarski usmeritvi občine, izkoriščenosti območij
za gradnjo, namenski rabi površin, kulturi, prometni ureditvi,
komunalni opremljenosti (električna energija, voda, kanalizacija, gospodarjenje z odpadki, telekomunikacija), področju
mineralnih surovin.
1.2 Razlogi za pripravo
V letu 2003 je začel veljati nov Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-1), ki predpisuje izdelavo pov-
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sem novih prostorskih aktov na državnem, regionalnem in
lokalnem nivoju. Državni zbor RS in Vlada RS sta na podlagi
ZUreP-1 sprejela dva ključna državna prostorska akta – Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/2004,
v nadaljevanju: SPRS) in Prostorski red Slovenije (Uradni
list RS, št. 122/2004, v nadaljevanju: PRS). Za zagotovitev
prostorskih aktov, usklajenih z novo prostorsko zakonodajo
ter novimi strateškimi dokumenti mora tudi občina začeti s
pripravo strateškega prostorskega akta občine, to je Strategije prostorskega razvoja občine (v nadaljevanju SPRO).
1.3 Pravna podlaga
Pravno podlago za pripravo prostorske strategije predstavlja ZUreP-1. Poleg ZUreP-1 se upošteva še:
– Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS,
št. 122/04),
– Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih
strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/04),
– Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list
RS, št. 130/04),
– Zakon o varstvu okolja-ZVO (Uradni list RS,
št. 41/04),
– Zakon o ohranjanju narave –ZON (Uradni list RS,
št. 96/04, 41/04).
2. Predmet in programska izhodišča strategije prostorskega razvoja občine z območjem njenega urejanja
Predmet občinske strategije prostorskega razvoja občine je določitev zasnove prostorskega razvoja in prostorskih
usmeritev za umeščanje dejavnosti v prostor tako, da se ob
upoštevanju varstvenih zahtev zagotavlja celovit, usklajen
in vzdržen prostorski razvoj Občine Oplotnica in izhodišča
za prostorsko načrtovanje na lokalni in širši ravni. Zasnova
prostorskega razvoja oziroma zasnova prostorskih ureditev
ima podlago v sprejetih državnih prostorskih aktih: SPRS,
PRS in državnih lokacijskih načrtih na območju občine ter v
regionalnih razvojnih programih za obravnavano območje.
2.1 Programska izhodišča in cilji prostorskega razvoja
občine
Programska izhodišča strategije prostorskega razvoja
občine so predvsem iz prostorskega vidika zagotoviti:
– usklajenost gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja v prostoru ter priprava izhodišč za koordinacijo
razvojnih interesov ob upoštevanju varstvenih zahtev,
– povezovanje posameznih območij in njihovo vključevanje na območju občine,
– spodbujanje kvalitetnega lokalnega prostorskega razvoja,
– povezovanje z regionalnim prostorom,
– doseganje kakovosti in humanega razvoja naselij,
– doseganje vzdržnega prostorskega razvoja v varovanih območjih z ohranjanjem narave in doseganjem trajnostne
rabe naravnih virov in varstva kulturne dediščine,
– usmerjanje prostorskega razvoja z upoštevanjem območij, ogroženih zaradi naravnih in drugih nesreč,
– krepitev prepoznavnih naravnih in kulturnih značilnosti
in prednosti posameznih območij ter reševanje obstoječih
problemov
Občina Oplotnica bo v kolikor bo izražen interes za izdelavo skupnih elementov strategije prostorskega razvoja, predvsem na področju prometa, infrastrukture, vodooskrbe, čiščenja
in ravnanja z odpadnimi vodami ter drugih skupnih projektov
usklajevala svoje interese z interesi sosednjih občin.
3. Ureditveno območje strategije prostorskega razvoja
občine
Strategije prostorskega razvoja občine se izdela za
celotno območje Občine Oplotnica. V postopku priprave Stra-
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tegije prostorskega razvoja Občine Oplotnica ni potrebno
izvesti Celovite presoje vplivov na okolje.
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi strategije prostorskega razvoja občine
Nosilci urejanja prostora so v skladu z določili ZUreP-1
zadolženi, da:
– sodelujejo s pripravljavcem SPRO Oplotnica pri pripravi SPRO Oplotnica;
– izdelajo in posredujejo občini strokovne podlage razvoja in/ali varstva s svojega področja za pripravo SPRO
Oplotnica;
– pripravijo smernice v skladu z ZUreP-1.
a) Pripravljavec prostorske strategije
Pripravljavec Strategije prostorskega razvoja Občine
Oplotnica bo izbran na podlagi Zakona o javnih naročilih.
Pripravljavec je odgovoren za pripravo prostorske strategije, analiz, variantnih rešitev, izdelavo strokovnih podlag in
sprejemanje ukrepov, potrebnih za izvajanje tega programa
priprave in pravočasno predložitev in predstavitev predloga
prostorske strategije občinskemu svetu in izdelavo ter uveljavitev končnega dokumenta za pripravo SPRO.
b) Nosilci urejanja prostora
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj,
pomembna s področja njihove pristojnosti so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski
razvoj poda izhodišča za razvoj poselitve;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo okolja, Urad za okolje, poda izhodišča za varstvo okolja
in ravnanje z odpadki;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave poda izhodišča za ohranjanje narave;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo okolja, Urad za upravljanje z vodami, poda izhodišča za
rabo voda in priobalnih zemljišč;
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, poda izhodišča za upravljanje z vodami;
6. Ministrstvo za gospodarstvo, Področje notranjega
trga poda izhodišča za področje blagovnih rezerv, razvoj
gospodarstva in izhodišča za razvoj omrežja energetske in
telekomunikacijske infrastrukture;
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Urad za energetiko poda
izhodišča za racionalno rabo energije in energetskih virov ter
za prostorsko zasnovo omrežja energetske infrastrukture;
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Uprava Republike Slovenije za rudarstvo poda izhodišča za rabo potencialnih
nahajališč mineralnih surovin;
9. Ministrstvo za promet poda izhodišča, ki se nanašajo
na razvoj cestnega, železniškega in letalskega prometa;
10. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve,
Sektor za civilno obrambo opredeli izhodišča prostorskega
razvoja ter režimov urejanja območij in infrastrukture, ki so
namenjena za potrebe obrambe;
11. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje potencialov kmetijskih zemljišč in zemljiške politike ter gozdov;
12. Ministrstvo za zdravje poda izhodišča za razvoj
omrežja ustanov zdravstvene dejavnosti;
13. Ministrstvo za šolstvo in šport poda izhodišča za
razvoj omrežja izobraževalnih in znanstvenih ustanov osnovnega, srednjega in višjega šolstva ter razvoja športa;
14. Ministrstvo za kulturo poda izhodišča za razvoj dejavnosti varstva kulturne dediščine ter druge dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne;
15. Zavod za gozdove Slovenije, OE Maribor poda izhodišča za področje gozdarstva lokalnega pomena;
16. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE
Maribor poda izhodišča za ohranjanje narave;
17. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Maribor poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine lokalnega pomena;
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18. Geoplin, d.o.o. Ljubljana, poda izhodišča za področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina;
19. ELES Elektro – Slovenija, d.o.o., Ljubljana poda
izhodišča za področje prenosa električne energije;
20. Elektro Maribor poda izhodišča za področje prenosa
in distribucije električne energije lokalnega pomena;
21. Komunala Slovenska Bistrica poda izhodišča za
področje vodooskrbe in čiščenja odpadnih voda;
22. Telekom Slovenije, poda izhodišča za področje telekomunikacij in zvez lokalnega pomena;
23. Občina Oplotnica poda izhodišča za področje razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture (zdravstva,
šolstva, športa, socialnega varstva, javne uprave,…) lokalnega pomena, turizma, kmetijstva, prometa (lokalnih cest) in
druge infrastrukture lokalnega pomena;
24. Druga ministrstva in nosilci urejanja prostora na
lokalnem nivoju v skladu z interesom sodelovanja pri pripravi
strategije prostorskega razvoja občine glede na prostorsko
relevantnost dejavnosti.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve
5.1 Obstoječe strokovne podlage
Pri izdelavi SPRO Oplotnica naj izdelovalec upošteva
naslednje obstoječe strokovne podlage, v kolikor le te niso v
nasprotju z izhodišči ZUreP-1 ali drugih predpisov sprejetih
po izdelavi strokovne podlage ali programskimi izhodišči
določenimi v tem programu priprave:
– Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve prostorskega plana občine Slovenska Bistrica za območje Občine Oplotnica
– Strokovne podlage za utemeljitev širjenja poselitve v
Občini Oplotnica
– Strokovne podlage za urejanje poselitve na območju
naselja Oplotnica in Čadram
– Strokovne podlage za območje turistične cone v naselju Oplotnica
– Strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine za
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Oplotnica
5.2 Strokovne podlage pripravljavca
Izdelovalec zagotovi izdelavo strokovnih podlag, ki temeljijo na vsebinskih izhodiščih izdelave obveznih strokovnih
podlag in se izdelajo za naslednja področja:
1. Začetno poročilo o stanju na področju urejanja prostora (Analiza stanja in teženj prostorskega razvoja)
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2. Analiza razvojnih možnosti v Občini Oplotnica (prebivalstvo, gospodarstvo, družbene dejavnosti, strateški razvoj naselij glede na ekonomske pogoje v občini, analiza
razvojnih možnosti na področju družbene infrastrukture na
nivoju občine
3. Strokovne podlage za poselitvena območja in poselitev izven poselitvenih območij
4. Strokovne podlage s področja krajine
5. Analiza stanja, razvojnih možnosti in študija ranljivosti
za kmetijsko dejavnost
6. Strokovne podlage s področja javne gospodarske
infrastrukture
7. Ničelno stanje okolja
8. Analize ranljivosti (privlačnosti in ustreznosti) za posamezne dejavnosti
V skladu s sprejetim PRS izdelovalec pripravi obvezne
strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov:
a) Analiza stanja in teženj prostorskega razvoja
b) Analiza razvojnih možnosti
c) Študija ranljivosti prostora
5.3 Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora
Posamezni nosilec urejanja prostora v skladu s programom priprave strategije prostorskega razvoja občine pripravljavcu na njegovo zahtevo predloži strokovne podlage s
svojega področja, pri čemer mora upoštevati raven podrobnosti obravnavane problematike.
Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora in nosilcev javnih pooblastil na lokalnem nivoju bodo potrebne
predvsem s področij vodooskrbe in varovanja vodnih virov,
odvajanja in čiščenja odpadnih voda, zbiranja odpadkov,
oskrbe z električno energijo in plinom, razvoja telekomunikacijskega omrežja in omrežja KTV, gozdarstva in kmetijstva,
varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave ter razvoja
lokalnega cestnega omrežja.
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili Zakona o urejanju prostora. Izbrani izdelovalec (pripravljavec)
strategije prostorskega razvoja občine izdela vse strokovne
podlage za izdelavo strategije.
7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Kot geodetske podlage za izdelavo strategije prostorskega razvoja občine se uporabijo uradne geodetske podlage državne geodetske službe, ki se pridobijo in uporabljajo
na način in pod pogoji, ki jih določa državna geodetska
služba.

8. Roki priprave strategije prostorskega razvoja občine
TERMINSKI PLAN ZA PRIPRAVO STRATEGIJE PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE OPLOTNICA
FAZA V POSTOPKU
Analiza že izdelanih gradiv, študij ter podatkov iz javnih evidenc
Prva prostorska konferenca
Sprejemanje pobud občanov
Presoja MOP o potrebi vodenja postopka CPVO
Sprejem programa priprave
Pridobitev smernic in strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora
Izdelava strokovnih podlag za SPRO
Izdelava variantnih rešitev
Izdelava predloga SPRO
Druga prostorska konferenca
Obravnava in sprejem predlogov SPRO na občinskem svetu
Javna razgrnitev in javne obravnave
Izdelava in sprejem stališč do pripomb iz javne razgrnitve
Izdelava dopolnjenega predloga SPRO
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k dopolnjenemu predlogu SPRO
Pridobitev sklepa Ministrstva za okolje in prostor po ZVO-1 in ZON-B
Sprejem odloka o SPRO
Pridobitev sklepa ministra za prostor o skladnosti SPRO z ZUreP-1 in prostorskimi akti
države

ROK IZVEDBE
december 2005–januar2006
januar 2006
januar–maj 2006
maj–julij 2006
avgust 2006
avgust 2006
avgust 2006–september 2006
december 2006
februar 2007
marec 2007
marec 2007
marec–april 2007
april–maj 2007
maj 2007
junij 2007
junij 2007
julij 2007
julij 2007
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Navedeni so okvirni termini, saj je izdelava SPRO odvisna od števila predvidenih posegov v prostor in s strokovnimi
podlagami, ki se navezujejo na posamezen poseg. Ministrstvo
za okolje in prostor pripravlja tudi spremembo prostorske zakonodaje, ki naj bi bistveno posegla v proceduro sprejema
prostorskega akta. V primeru spremembe prostorske zakonodaje se bo postopek sprejema prostorskega akta in posledično
terminski plan prilagodil novim predpisom.
9. Obveznosti v zvezi s financiranjem strategije prostorskega razvoja občine
Finančna sredstva za pripravo strategije prostorskega
razvoja občine zagotovi pripravljavec v okviru sprejetega proračuna za leto 2006 in 2007. Pripravljavec zagotovi sredstva
za izdelavo strategije prostorskega razvoja občine in strokovnih
podlag za izdelavo strategije prostorskega razvoja občine iz
njegove pristojnosti ter za pridobitev geodetskih podlag.
10. Objava programa priprave strategije prostorskega
razvoja občine
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.

Šifra: 35000/6/2006-30
Oplotnica, dne 1. avgusta 2006
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l.r.

Uradni list Republike Slovenije

VSEBINA
VLADA

3706. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Ponikve–Hrastje

3707. Uredba o Krajinskem parku Kolpa

9197
9209

MINISTRSTVA

3708. Pravilnik o načinu ravnanja s poštnimi pošiljkami s
prepovedano vsebino

9217

določenih nevarnih snovi in pripravkov

9218

3709. Pravilnik o omejitvi dajanja v promet ali uporabe
3710. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika

o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje
strokovne izobrazbe
3711. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in
osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom
3712. Odločbo o soglasju k Aktu o ustanovitvi Ustanove
Fundacija Benko
3713. Seznam slovenskih standardov, ki privzemajo harmonizirane evropske standarde, katerih uporaba
ustvari domnevo o skladnosti osebne varovalne
opreme z zahtevami Pravilnika o osebni varovalni
opremi

9219

9219
9220

9221

OBČINE
PODČETRTEK
3718.

CELJE

3714. Sklep o javni razgrnitvi Sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta Šmarjeta

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni
list RS, št. 66/06) je Občinski svet Občine Podčetrtek na
3. korespondenčni seji dne 28. 7. 2006 sprejel

KOBILJE

3715. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kobilje

2.
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj
zemljišča v splošni rabi in postane last Občine Podčetrtek.
3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

KRANJ

za izgradnjo komunalne infrastrukture (fekalna in
meteorna kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava) v naseljih Žabnica, Šutna, Spodnje, Srednje in
Zgornje Bitnje

9255

OPLOTNICA

3717. Program priprave Strategije prostorskega razvoja
Občine Oplotnica

PODČETRTEK

3718. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
94.

Št. 032-029/2006
Podčetrtek, dne 28. julija 2006
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

9255

3716. Program priprave občinskega lokacijskega načrta

SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1.
Ukine se status zemljišča v splošni rabi, parc. št. 1205/6,
pot v površini 35 m2 in parc. št. 1205/13, pot v površini 37 m2,
vpisane pri ZK vl. št. 337, k. o. Sopote.

9254

95.

9257
9260

MEDNARODNE POGODBE

Zakon o ratifikaciji Posebnega dogovora Evropske konference uprav za pošto in telekomunikacije (CEPT) o uporabi radiofrekvenčnega pasu
1452–479,5 MHz za prizemno digitalno zvokovno
radiodifuzijo (T-DAB) (MEKUPT)

1113

Obvestila o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in
blaga

1463
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