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2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-63/2006/5
Ljubljana, dne 24. avgusta 2006
EVA 2006-2511-0166

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

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Državi Katar

MINISTRSTVA

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Katar s sedežem v Kairu imenujem
Boruta Mahniča.
Št. 001-09-19/06
Ljubljana, dne 25. avgusta 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

VLADA
3965.

Uredba o spremembi Uredbe o
fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv

Na podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odl. US) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o fizikalno-kemijskih
lastnostih tekočih goriv
1. člen
V Uredbi o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv (Uradni list RS, št. 63/06) se v drugem odstavku
15. člena datum »31. septembra« nadomesti z datumom
»30. septembra.«

3966.

Pravilnik o potniških ladjah

Na podlagi prvega odstavka 121. člena Pomorskega
zakonika (Uradni list RS, št. 37/04 – uradno prečiščeno
besedilo, 98/05 – ZPLD-1A in 49/06) izdaja minister za
promet

PRAVILNIK
o potniških ladjah
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 98/18/ES z dne
17. marca 1998 o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje (UL L št. 144 z dne 15. 5. 1998, str. 1), zadnjič
spremenjeno z Direktivo Komisije 2003/75/ES z dne 29. julija
2003 o spremembi Priloge I k Direktivi Sveta 98/18/ES o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje (UL L št. 190
z dne 30. 7. 2003, str. 6; v nadaljnjem besedilu: Direktiva
98/18/ES), ureja posebne zahteve za potniške ladje ter hitra
potniška plovila, ki opravljajo notranja potovanja.

men:

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

a) »SOLAS konvencija« pomeni Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju, 1974, skupaj s
protokoli in spremembami, v najnovejši različici;
b) »LL konvencija« pomeni Mednarodno konvencijo o
tovornih črtah, 1966, skupaj s protokoli in spremembami, v
najnovejši različici;
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c) »Kodeks o hitrih plovilih« pomeni Mednarodni kodeks
o varnosti hitrih plovil v skladu z Resolucijo MSC 36(63)
Odbora za pomorsko varnost IMO z dne 20. maja 1994, v
najnovejši različici;
č) »potniška ladja« pomeni plovilo, ki prevaža več kot
dvanajst potnikov;
d) »ro-ro potniška ladja« pomeni plovilo, ki prevaža več
kot dvanajst potnikov, ima prostore za ro-ro tovor ali prostore
posebne vrste v skladu s Pravilom II-2/A/2 Priloge I Direktive
98/18/ES;
e) »hitro potniško plovilo« pomeni hitro plovilo v skladu
s Pravilom X/1 SOLAS konvencije, ki prevaža več kot dvanajst potnikov. Potniška ladja, ki opravlja notranja potovanja
v razredih B, C ali D, se ne šteje za hitro potniško plovilo,
če je:
– spodriv konstrukcijske vodne črte manjši od
500 m3, in
– največja hitrost, v skladu z odstavkom 1.4.30 Kodeksa
o hitrih plovilih, manjša od 20 vozlov;
f) »nova ladja« pomeni ladjo, katere gredelj je položen
ali je v podobni fazi gradnje 1. julija 1998 ali kasneje;
g) »podobna faza gradnje« pomeni fazo, v kateri:
– se začne gradnja, razpoznavna za določeno ladjo; in
– se začne montaža ladje, ki vsebuje najmanj 50 ton ali
1% mase gradbenega materiala, pri čemer velja podatek, ki
predstavlja manjšo vrednost;
h) »obstoječa ladja« pomeni ladjo, ki ni nova ladja;
i) »potnik« pomeni vsako osebo, razen poveljnika in
članov posadke ali drugih oseb, ki so zaposleni ali ki opravljajo kakršno koli delo na ladji, ter otroka, mlajšega od enega
leta;
j) »dolžina ladje« pomeni, če ni drugače določeno, 96%
skupne dolžine vodne črte pri najmanj 85% najnižje globine
prostora, izmerjene od vrha gredlja, ali dolžina od sprednje
gredice do osi krmila na vodni črti, če je ta vrednost večja.
Na ladjah, načrtovanih z nagibom gredlja, je vodna črta, od
katere je merjena ta dolžina, paralelna z načrtovano vodno
črto;
k) »ladja z neprekinjenim krovom« pomeni ladjo s popolnim krovom, ki je izpostavljen vremenu in morju, ki ima
stalna sredstva za zapiranje vseh odprtin v predelu na prostem in pod katerim so vse odprtine na straneh ladje opremljene s stalnimi sredstvi za zapiranje, ki so odporni na
vremenske vplive. Popolni krov je lahko nepropustni krov
ali enakovredna struktura, ki je sestavljena iz prepustnega
krova, popolnoma pokrita z neprepustno strukturo, ki je odporna na vremenske vplive, in opremljena z neprepustnimi
sredstvi za zapiranje;
l) »notranje potovanje« pomeni potovanje v morskih območjih izključno med pristanišči Republike Slovenije, razen
če ni s tem pravilnikom drugače določeno;
m) »morsko območje« pomeni območje v skladu z drugim odstavkom 4. člena tega pravilnika. V primeru uporabe
predpisov o radijskih zvezah se za morsko območje šteje
območje v skladu s Pravilom 2 Poglavja IV SOLAS konvencije;
n) »območje pristanišča« pomeni območje, ki ni morsko
območje;
o) »mesto zatočišča« pomeni katero koli naravno ali
umetno zaščiteno območje, ki ga lahko ladja uporabi kot
zavetje v razmerah, ki bi lahko ogrozile njeno varnost;
p) »klasifikacijski zavod« pomeni organizacijo, ki je priznana v skladu s 4. členom Direktive Sveta 94/57/ES z dne
22. novembra 1994 o skupnih predpisih in standardih za
organizacije, pooblaščene za inšpekcijski pregled in nadzor
ladij ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav (UL L št. 319 z
dne 12. 12. 1994, str. 20; z vsemi spremembami), razen če
ni s tem pravilnikom drugače določeno;
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r) »milja« pomeni 1852 metrov;
s) »značilna višina valov« pomeni povprečno višino
zgornje tretjine višine valov, opazovane v določenem obdobju;
š) »osebe z zmanjšano mobilnostjo« pomeni vse osebe, ki imajo posebne težave pri uporabi javnega prevoza,
vključno s starejšimi osebami, invalidi, osebami s prizadetimi čutili in uporabniki invalidskih vozičkov, nosečnicami
in osebami, ki spremljajo majhne otroke.

več;

3. člen
(uporaba)
(1) Ta pravilnik se uporablja za:
a) nove potniške ladje;
b) obstoječe potniške ladje dolžine 24 metrov in

c) hitra potniška plovila;
ne glede na njihovo zastavo, ko opravljajo notranja
potovanja.
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za:
a) potniške ladje, ki so:
– vojaške ladje;
– ladje, ki nimajo mehanskega pogona;
– plovila, ki niso iz jekla ali enakovrednih materialov
in niso zajeta v standardih o hitrih plovilih (Resolucija
MSC 36(63)) ali dinamično podprtih plovilih (Resolucija
A.373 (X));
– lesene ladje enostavne gradnje;
– originalne in individualne kopije zgodovinskih potniških ladij, projektirane pred letom 1965, grajene predvsem
s prvotnimi materiali;
– plovila za prosti čas in rekreacijo, razen če imajo
posadko in prevažajo več kot dvanajst potnikov v gospodarske namene;
– plovila, ki plujejo izključno v območju pristanišča;
b) hitra potniška plovila, ki so:
– vojaška plovila;
– plovila za prosti čas in rekreacijo, razen če imajo
posadko in prevažajo več kot dvanajst potnikov v gospodarske namene;
– plovila, ki plujejo izključno v območju pristanišča.
4. člen
(razredi potniških ladij)
(1) Potniške ladje so razdeljene v naslednje razrede
glede na morska območja, v katerih plujejo:
1. »razred A« pomeni potniško ladjo, ki opravlja notranja potovanja v državi članici Evropske unije, ki ni potovanje v razredih B, C in D;
2. »razred B« pomeni potniško ladjo, ki opravlja notranja potovanja v državi članici Evropske unije v smeri, ki
ni več kot 20 milj od obale, na kateri lahko pristanejo osebe
po brodolomu, v skladu s srednjo višino plime;
3. »razred C« pomeni potniško ladjo, ki opravlja notranja potovanja ali notranja potovanja v državi članici
Evropske unije, kjer je verjetnost, da značilna višina valov
preseže 2,5 m v obdobju celoletnega opravljanja potovanj
ali v določenem obdobju leta, ko se opravljajo potovanja,
manjša od 10%, v smeri, ki ni več kot 15 milj od mesta zatočišča, pa tudi ne več kot pet milj od obale, na kateri lahko
pristanejo brodolomci, glede na srednjo višino plime;
4. »razred D« pomeni potniško ladjo, ki opravlja notranja potovanja ali notranja potovanja v državi članici Evropske unije, kjer je verjetnost, da značilna višina valov preseže 1,5 m v obdobju celoletnega opravljanja potovanj ali
določenem obdobju leta, ko se opravljajo potovanja, manjša
od 10 %, v smeri, ki ni več kot šest milj od mesta zatočišča,
pa tudi ne več kot tri milje od obale, na kateri lahko pristanejo brodolomci, glede na srednjo višino plime.
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(2) Notranje morske vode in teritorialno morje Republike Slovenije spadajo v morsko območje razreda D.
(3) Hitra potniška plovila so razdeljena v razrede v
skladu s poglavjem 1 (1.4.10) in (1.4.11) Kodeksa o hitrih
plovilih.
5. člen
(izpolnjevanje zahtev)
(1) Potniška ladja ali hitro potniško plovilo lahko opravlja
notranja potovanja, če izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika.
(2) Spričevalo o varnosti hitrega potniškega plovila in
dovoljenje za upravljanje ter spričevalo o varnosti potniške
ladje, ki jih na podlagi Direktive 98/18/ES izda država članica Evropske unije, imajo enako veljavo kot spričevala
izdana na podlagi tega pravilnika.
(3) Pomorski inšpektor opravlja inšpekcijski nadzor
nad potniško ladjo ali hitrim potniškim plovilom, ki opravlja
notranje potovanje, in nad listinami v skladu s predpisi o
inšpekcijskem nadzoru varnosti plovbe.
(4) Pomorska oprema na ladji, ki je v skladu s Prilogo
A(1) Direktive Sveta 96/98/ES z dne 20. decembra 1996 o
pomorski opremi (UL L št. 46 z dne 17. 2. 1997, str. 25; z
vsemi spremembami), se šteje, da je v skladu s tem pravilnikom, ne glede na to, če Priloga I Direktive 98/18/ES
zahteva, da jo mora država zastave predhodno preizkusiti
in odobriti.
6. člen
(zahteve za potniške ladje)
(1) Nove in obstoječe potniške ladje razredov A, B, C
in D morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
a) gradnja in vzdrževanje trupa, glavnih in pomožnih
strojev, električnih in avtomatskih naprav mora ustrezati
pravilom klasifikacijskega zavoda za klasifikacijo;
b) ustrezati morajo Poglavju IV, vključno s spremembami GMDSS (univerzalni pomorski sistem za varnost
in stisko na morju) iz leta 1988, Poglavju V in VI SOLAS
konvencije;
c) ustrezati morajo določbam za ladijsko navigacijsko
opremo iz Pravila 12, Poglavja V SOLAS konvencije. Ladijska navigacijska oprema, ki je v skladu s Prilogo A(1)
Direktive 96/98/ES, velja za usklajeno z zahtevami o tipski
odobritvi v skladu s Pravilom V/12(r) SOLAS konvencije.
(2) Nove potniške ladje morajo izpolnjevati:
a) splošne zahteve:
– nove potniške ladje razreda A morajo v celoti ustrezati zahtevam SOLAS konvencije in posebnim zahtevam
tega pravilnika in Priloge I Direktive 98/18/ES. Za pravila,
katerih razlago je SOLAS konvencija prepustila v presojo
državam pogodbenicam, se uporablja razlaga v skladu s
Prilogo I Direktive 98/18/ES;
– nove potniške ladje razredov B, C, in D morajo v
celoti ustrezati zahtevam tega pravilnika in Priloge I Direktive 98/18/ES;
b) zahteve glede tovornih črt:
– nove potniške ladje dolžine 24 metrov in več morajo
ustrezati zahtevam LL konvencije;
– nove potniške ladje dolžine manj od 24 metrov morajo ustrezati merilom o ravni varnosti za dolžino in klaso,
ki so enakovredna merilom LL konvencije;
– za nove potniške ladje razreda D ne veljajo zahteve o minimalni višini premca v skladu s Pravilom 39 LL
konvencije;
– nove potniške ladje razreda A, B, C in D morajo
imeti neprekinjeni krov.
(3) Obstoječe potniške ladje morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
a) obstoječe potniške ladje razreda A morajo ustrezati
zahtevam SOLAS konvencije o obstoječih potniških ladjah,
posebnim zahtevam tega pravilnika in Priloge I Direktive
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98/18/ES. Za pravila, katerih razlago je SOLAS konvencija
prepustila državam pogodbenicam, se uporablja razlaga v
skladu s Prilogo I Direktive 98/18/ES;
b) obstoječe potniške ladje razreda B morajo ustrezati
zahtevam tega pravilnika in Priloge I Direktive 98/18/ES;
c) obstoječe potniške ladje razredov C in D morajo
ustrezati zahtevam tega pravilnika in poglavja III Priloge
I Direktive 98/18/ES ter smiselno zahtevam poglavja II
Priloge I Direktive 98/18/ES, tako da se ohrani enaka
raven varnosti kot je določena v poglavju II Priloge I Direktive 98/18/ES, z upoštevanjem posebnih lokalnih pogojev
opravljanja potovanj.
(4) Preden začne obstoječa ladja razredov C in D
opravljati notranje potovanje v državi gostiteljici, mora
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem
besedilu: Uprava) pridobiti soglasje države gostiteljice glede ustreznosti predpisov iz c) točke prejšnjega odstavka.
(5) Kadar Uprava meni, da so pravila, ki jih je sprejela
država gostiteljica v skladu s c) točko tretjega odstavka
6. člena Direktive 98/18/ES nesprejemljiva, nemudoma
obvesti Evropsko komisijo.
(6) Popravila, predelave in spremembe večjega pomena in s tem povezana oprema na obstoječi potniški ladji
morajo biti v skladu z zahtevami za nove ladje v skladu z a)
točko drugega odstavka tega člena. Predelave na obstoječi ladji, ki so namenjene samo za doseganje daljše dobe
uporabe, ne štejejo za spremembe večjega pomena.
7. člen
(zahteve za hitra potniška plovila)
(1) Hitro potniško plovilo, ki je bilo zgrajeno ali popravljeno, predelano ali so bile na njem izvedene spremembe
večjega pomena 1. januarja 1996 ali kasneje, mora ustrezati zahtevam Pravila X/3 SOLAS konvencije, razen če:
– je bil najkasneje 4. junija 1998 položen gredelj ali je
bilo v podobni fazi gradnje,
– sta bila dobava in začetek obratovanja izvedena
najpozneje 4. decembra 1998, in
– je popolnoma v skladu z zahtevami Kodeksa o
varnosti dinamično podprtih plovil (Kodeks DSC), iz Resolucije skupščine IMO A.373(X) z dne 14. novembra 1977,
kot je bila spremenjena z Resolucijo Odbora za pomorsko
varnost MSC 37(63) z dne 19. maja 1994.
(2) Hitro potniško plovilo, zgrajeno pred 1. januarjem
1996, ki ustreza zahtevam Kodeksa o hitrih plovilih, lahko
opravlja potovanja v skladu s tem kodeksom.
(3) Hitro potniško plovilo, zgrajeno pred 1. januarjem
1996, ki ne ustreza zahtevam Kodeksa o hitrih plovilih, ne
sme opravljati notranjih potovanj, razen če jih ni opravljalo
že 4. junija 1998. Takšno plovilo mora izpolnjevati zahteve
DSC Kodeksa.
(4) Gradnja in vzdrževanje hitrega potniškega plovila
in njegove opreme mora ustrezati pravilom za klasifikacijo
klasifikacijskega zavoda.
8. člen
(stabilnostne zahteve za ro-ro potniške ladje
in izvzetje iz prometa)
(1) Ro-ro potniške ladje razredov A, B in C, katerih
gredelj je položen ali ki so v podobni fazi gradnje 1. oktobra
2004 ali kasneje, morajo ustrezati zahtevam 6., 8. in 9. člena Direktive 2003/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 14. april 2003 o posebnih zahtevah glede stabilnosti
ro-ro potniških ladij (UL L št. 123 z dne 17. 5. 2003, str. 22)
z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva
2003/25/ES).
(2) Ro-ro potniške ladje razredov A in B, katerih
gredelj je položen ali ki so v podobni fazi gradnje pred
1. oktobrom 2004, morajo do 1. oktobra 2010 ustrezati
zahtevam 6., 8. in 9. člena Direktive 2003/25/ES, razen
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če so izločene iz prometa 1. oktobra 2010 ali kasneje ko
dosežejo starost 30 let, v vsakem primeru pa najpozneje
1. oktobra 2015.
9. člen
(varnostne zahteve za osebe z zmanjšano mobilnostjo)
(1) Potniške ladje razredov A, B, C in D in hitra potniška plovila, ki opravljajo javni prevoz, katerih gredelj
je položen ali so v podobni fazi gradnje 1. oktobra 2004
ali kasneje, morajo, če je mogoče, omogočiti osebam z
zmanjšano mobilnostjo varen dostop na ladjo v skladu z
navodili Priloge II, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Pri izvajanju navodil iz prejšnjega odstavka sodeluje klasifikacijski zavod, pooblaščen v Republiki Sloveniji, z organizacijami, ki predstavljajo osebe z zmanjšano
mobilnostjo.
(3) Predelava potniških ladij razredov A, B, C in D ter
hitra potniška plovila, ki opravljajo javni prevoz, katerih gredelj je položen ali so v podobni fazi gradnje pred 1. oktobrom
2004, mora biti izvedena v skladu z navodili Priloge II, če je
to ekonomsko upravičeno in izvedljivo.
(4) Uprava v sodelovanju s klasifikacijskim zavodom,
pooblaščenim v Republiki Sloveniji, sestavi nacionalni akcijski načrt v zvezi z uporabo navodil iz Priloge II tega
pravilnika in ga pošlje Evropski komisiji.
(5) Uprava poroča Evropski komisiji o izvajanju tega
člena, ki se nanaša na ladje iz prvega odstavka tega člena,
ki smejo prevažati več kot 400 potnikov, in hitra potniška
plovila.
10. člen
(varstveni ukrepi)
(1) Uprava lahko odloči, da potniški ladji, ki opravlja
notranja potovanja v skladu s tem pravilnikom, in kljub temu
predstavlja tveganje za varnost življenja, premoženja ali
okolja, prepove opravljanje potovanja ali ji naloži dodatne
varnostne ukrepe, dokler takšna nevarnost ni odpravljena.
(2) Uprava obvesti Evropsko komisijo in države članice Evropske unije o varstvenih ukrepih iz tega člena ter
jih obrazloži.
11. člen
(pregledi)
(1) Novo in obstoječo potniško ladjo, ki pluje pod zastavo Republike Slovenije, pregleda klasifikacijski zavod,
pooblaščen v Republiki Sloveniji, in sicer:
a) pred začetkom uporabe (začetni pregled);
b) enkrat na dvanajst mesecev (redni pregled);
c) po potrebi (dodatni pregled).
(2) Hitro potniško plovilo, ki pluje pod zastavo Republike Slovenije in ki mora upoštevati zahteve 7. člena
tega pravilnika, pregleda klasifikacijski zavod, pooblaščen
v Republiki Sloveniji, v skladu s Kodeksom o hitrih plovilih
in Kodeksom DSC.
(3) Pri opravljanju pregledov se uporabljajo postopki
in navodila za preglede spričeval o varnosti potniške ladje, določena v Resoluciji skupščine IMO A.746(18) z dne
4. novembra 1993 o navodilih za preglede v okviru usklajenega sistema pregledov in izdajanja spričeval.
(4) Potniško ladjo ali hitro potniško plovilo, ki pluje
pod zastavo države, ki ni članica Evropske unije, in želi
opravljati notranje potovanje, pregleda klasifikacijski zavod, pooblaščen v Republiki Sloveniji.
12. člen
(spričevala)
(1) Nove in obstoječe potniške ladje morajo imeti
spričevalo o varnosti potniške ladje v skladu s Prilogo I, ki
je sestavni del tega pravilnika.
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(2) Ladji, ki pluje pod zastavo Republike Slovenije,
izda spričevalo iz prejšnjega odstavka klasifikacijski zavod, pooblaščen v Republiki Sloveniji, po opravljenem
začetnem pregledu v skladu z a) točko prvega odstavka
prejšnjega člena. Spričevalo o varnosti potniške ladje se
izda za obdobje dvanajst mesecev. Čas veljavnosti spričevala se lahko podaljša za obdobje do enega meseca
po datumu izteka veljavnosti spričevala. V primeru podaljšanja začne novo obdobje veljavnosti spričevala teči
od datuma izteka veljavnosti obstoječega spričevala pred
njegovim podaljšanjem.
(3) Ladji, ki pluje pod zastavo Republike Slovenije,
obnovi spričevalo klasifikacijski zavod, pooblaščen v Republiki Sloveniji, po opravljenem rednem pregledu v skladu
z b) točko prvega odstavka 11. člena tega pravilnika.
(4) Hitremu potniškemu plovilu, ki pluje pod zastavo
Republike Slovenije in ki izpolnjuje zahteve Kodeksa o
hitrih plovilih, izda klasifikacijski zavod, pooblaščen v Republiki Sloveniji, spričevalo o varnosti hitrega potniškega
plovila in dovoljenje za upravljanje v skladu s Kodeksom
o hitrih plovilih.
(5) Hitremu potniškemu plovilu, ki pluje pod zastavo
Republike Slovenije, ki izpolnjuje zahteve Kodeksa DSC,
izda klasifikacijski zavod, pooblaščen v Republiki Sloveniji, spričevalo o gradnji in opremi DSC ter dovoljenje za
upravljanje v skladu s Kodeksom DSC.
(6) Pred izdajo dovoljenja za upravljanje za hitro
potniško plovilo, ki opravlja notranja potovanja v državi
članici Evropske unije, se mora klasifikacijski zavod, pooblaščen v Republiki Slovenji, dogovoriti s to državo o
operativnih pogojih, povezanih z opravljanjem potovanj,
ki jih mora plovilo izpolnjevati v tej državi. Klasifikacijski
zavod, pooblaščen v Republiki Sloveniji, mora te pogoje
navesti na dovoljenju za upravljanje.
(7) Določbe tega člena veljajo tudi za potniško ladjo in
hitro potniško plovilo, ki pluje pod zastavo države, ki ni članica Evropske unije, in želi opravljati notranje potovanje.
13. člen
(prehodna določba)
Določbe točke a) tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika, razen če so v SOLAS konvenciji določeni zgodnejši
datumi, ter določbe točk b) in c) tretjega odstavka 6. člena
tega pravilnika, razen če so v Prilogi I Direktive 98/18/ES
določeni zgodnejši datumi, se ne uporabljajo za ladjo,
katere gredelj je bil položen ali ki je bila v podobni fazi
gradnje:
– 1. januarja 1940 ali pred 31. decembrom 1962 – do
1. julija 2007;
– 1. januarja 1963 ali pred 31. decembrom 1974 – do
1. julija 2008;
– 1. januarja 1975 ali pred 31. decembrom 1984 – do
1. julija 2009;
– 1. januarja 1985 ali pred 1. julijem 1998 – do 1. julija
2010.
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-11/2005/13
Ljubljana, dne 24. avgusta 2006
EVA 2004-2411-0091
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet
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SPRIýEVALO O VARNOSTI POTNIŠKE LADJE
PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE
REPUBLIKA SLOVENIJA
REPUBLIC OF SLOVENIA
REPUBLIC OF SLOVENIA

REPUBLIKA SLOVENIJA

Izdano na podlagi doloþb 12. þlena/Issued under the provisions of the Article 12
Pravilnika o potniških ladjah (Uradni list RS, št./leto) /Rules on passenger ships (Official Gazette RS, n./year)
potrjuje skladnost v nadaljevanju navedenega plovila z doloþbami Direktive Sveta 98/18/ES o varnostnih
predpisih in standardih za potniške ladje
and confirming compliancy of the vessel named hereafter with the provisions of Council Directive 98/18/EC on
safety rules and standards for passenger ships
po pooblastilu Ministra za promet
under the authority of the Ministry of Transport
....................................................................................
izdajatelj/by
.................................................................................................................................

(celotna uradna oznaka pristojne organizacije, priznane po doloþbah Direktive Sveta 94/57/ES)
(full official designation of the competent organisation recognised under the provisions of Council Directive 94/57/EC)

Ime ladje
Name of the ship

Številka ali razpoznavni znak ladje
Distinctive numbers or letters

Pristanišþe vpisa
Port of registry

Število potnikov
Number of
passengers

Številka IMO /IMO number 1:………………………………………………………………………………………
Dolžina/Length:…………………………………………………………………………………………………
Datum, ko je bil gredelj položen ali ko je bila ladja v podobni fazi gradnje:
Date on which the keel was laid or ship was at a similar stage of construction:……………………………………
Datum zaþetnega pregleda:
Date of initial survey:………………………………………
Razred ladje v skladu z morskim obmoþjem, v katerem lahko ladja opravlja plovbo:
Class of ship in accordance with the sea area in which the ship is certified to operate:
A/B/C/D2
glede na naslednje omejitve in dodatne zahteve:
subject to following restrictions or additional requirements3:………………………………………………………

1

Identifikacijska številka ladje IMO v skladu s Resolucijo A.600(15), þe obstaja. / IMO ship identification number in accordance with Resolution
A.600(15), if any.
2
Nepotrebno þrtati. /Delete as appropriate.
3
Zabeležiti kakršne koli ustrezne omejitve glede poti, obmoþja delovanja ali omejenega obdobja delovanja ali kakršne koli dodatne zahteve glede posebnih
lokalnih okolišþin. /Record of any restriction applicable by reason of ether the route, area of operation or restricted period of operation or any additional
requirements due to specific local circumstances.
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S tem se potrjuje/This is to certify,
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Zaþetni pregled
Initial survey

1. da je bila ladja pregledana v skladu z 10. þlenom Direktive Sveta 98/18/ES,
1. that the ship has been surveyed in accordance with Article 10 of Council Directive 98/18/EC,
2. da je pregled pokazal, da je ladja popolnoma v skladu z Direktivo Sveta 98/18/ES, in
2. that the survey showed that the ship fully complies with the requirements of Council Directive 98/18/EC, and
3. da je ladja v skladu s tretjim odstavkom 7. þlena Direktive Sveta 98/18/ES oprošþena naslednjih zahtev
Direktive:
3. that the ship is, under the authority conferred by Article 7(3) of Council Directive 98/18/EC, exempted from the
following requirements of the Directive:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Pogoji pod katerimi so podeljene izjeme:
Conditions, if any, on which the exemptions are granted:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4. da so bile oznaþene naslednje pregradne tovorne þrte:
4. that the following subdivision load lines have been assigned:
Pregradne tovorne þrte, doloþene in
Nadvodje (v mm)
oznaþene na zunanji oplati na sredi ladje Freeboard (in mm)
(Pravilo II-1/B/11)
Subdivision load lines assigned and
marked on the ship's side at amidships
(Regulation II-1/B/11)

Opombe glede alternativnih pogojev delovanja
Remarks with regard to alternative service
conditions

C.11
C.2
C.3

To spriþevalo velja do …………………………………(datum naslednjega rednega pregleda) v skladu z 10.
þlenom Direktive Sveta 98/18/ES.
This certificate is valid until……………………………… (date of next renewal survey) in accordance with Article
10 of Council Directive 98/18/EC.
Izdano v /Issued at………………………………………………, dne / on …………………………………
(kraj izdaje spriþevala)
(Place of issue of certificate)

(datum izdaje)
(Date of issue)

(peþat organa, ki je izdal spriþevalo)
(Seal of issuing authority)
Spodaj podpisani izjavljam, da imam polna pooblastila navedene države zastave za izdajo tega spriþevala o
varnosti potniške ladje.
The undersigned declares that he is duly authorised by the said Flag State to issue this Passenger Ship Safety
Certificate.
1

Arabske številke, ki sledijo þrki »C« v oznaþevanju pregradnih tovornih þrt, se lahko nadomestijo z rimskimi številkami ali þrkami, þe uprava države
zastave meni, da je treba razloþevati med mednarodnimi oznakami za pregradne tovorne þrte.
The Arabic numerals following the letter »C« in the subdivision loadline notations may be replaced by Roman numerals or letters if the Administration of
the flag State considers this necessary to distinguish them from the international subdivision loadline notations.
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....................................................................................
(podpis)
(Signature)
Redni pregledi
Periodical surveys
S tem potrjujemo, da je bil opravljen redni pregled v skladu z 10. þlenom Direktive Sveta 98/18/ES, in da je
pregled pokazal, da je ladja popolnoma v skladu z vsemi ustreznimi zahtevami Direktive Sveta 98/18/ES.
This is to certify that a periodical survey as required by Article 10 of Council Directive 98/18/EC has been
carried out and that the survey showed that the ship was found to comply with all the relevant requirements of
Council Directive 98/18/EC.
Kraj/Place……………………………………………………Datum/Date……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Podpis in/ali peþat organa, ki je izdal spriþevalo)
(Signature and/or seal of issuing authority)

Kraj/Place……………………………………………………Datum/Date……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Podpis in/ali peþat organa, ki je izdal spriþevalo)
(Signature and/or seal of issuing authority)

Kraj/Place……………………………………………………Datum/Date……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Podpis in/ali peþat organa, ki je izdal spriþevalo)
(Signature and/or seal of issuing authority)

Kraj/Place……………………………………………………Datum/Date……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Podpis in/ali peþat organa, ki je izdal spriþevalo)
(Signature and/or seal of issuing authority)

Kraj/Place……………………………………………………Datum/Date……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Podpis in/ali peþat organa, ki je izdal spriþevalo)
(Signature and/or seal of issuing authority)
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Priloga II
SMERNICE ZA VARNOSTNE ZAHTEVE ZA POTNIŠKE LADJE IN HITRA POTNIŠKA PLOVILA
V ZVEZI Z OSEBAMI Z ZMANJŠANO MOBILNOSTJO
(iz 9. þlena)
Pri uporabi smernic iz te priloge se upošteva okrožnico IMO MSC/735 z dne 24. junija 1996, »Priporoþilo glede
zasnove in obratovanja potniških ladij zaradi upoštevanja potreb starejših in invalidnih oseb«.
(1) Dostop na ladjo
Ladje je treba zgraditi in opremiti tako, da se lahko oseba z zmanjšano mobilnostjo enostavno in varno vkrca in
izkrca ter da ji je zagotovljen dostop med krovi, bodisi brez pomoþi bodisi s pomoþjo ramp, dvigal ali dvižnih
naprav. Smeri takšnega dostopa morajo biti oznaþene na drugih dostopih na ladjo in na drugih ustreznih mestih po
vsej ladji.
(2) Znaki
Znaki, namešþeni na ladji v pomoþ potnikom, morajo biti dostopni in enostavno berljivi za osebe z zmanjšano
mobilnostjo (vkljuþno z osebami s prizadetimi þutili) in morajo biti namešþeni na kljuþnih toþkah.
(3) Sredstva obvešþanja
Ladjar mora imeti na ladji vizualna in govorna sredstva za obvešþanje oseb z razliþnimi oblikami zmanjšane
mobilnosti, kot so tista v zvezi z zamudami, spremembami voznega reda in storitvami na ladji.
(4) Alarm
Alarmni sistem in tipke za sprožitev alarma morajo biti oblikovane tako, da so dostopne in da opozarjajo vse
potnike z zmanjšano mobilnostjo, vkljuþno z osebami s prizadetimi þutili in osebami, ki težje dojemajo.
(5) Dodatne zahteve, ki zagotavljajo mobilnost v notranjosti ladje
Stopnišþne, ograje, hodniki in prehodi, vratne odprtine ter vrata morajo biti prirejena za gibanje oseb na voziþkih.
Dvigala, palube za vozila, dnevni prostori za potnike, stanovanjski prostori in kopalnice morajo biti zasnovani
tako, da so razumno in sorazmerno dostopni osebam z zmanjšano mobilnostjo.

3967.

Pravilnik o določitvi dodatka za dvojezičnost
direktorjev s področja visokega šolstva,
znanosti in tehnologije

Na podlagi četrte alineje 9. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05,
12/06, 36/06, 46/06 in 77/06) izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

PRAVILNIK
o določitvi dodatka za dvojezičnost direktorjev
s področja visokega šolstva, znanosti in
tehnologije
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina dodatka za dvojezičnost direktorjev na področju visokega šolstva, znanosti in
tehnologije (v nadaljevanju direktorji), ki delajo na območjih
občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, kjer je italijanski ali madžarski jezik tudi uradni jezik,
če je znanje jezika narodne skupnosti pogoj za opravljanje
dela.
2. člen
Direktorjem pripada dodatek za dvojezičnost v naslednji
višini:
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Šifra
delovnega
mesta
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Dodatek za
dvojezičnost v %
od osnovne
plače

B019303

Članica univerze oz. druge članice univerze (ČUDČU)

Dekan / Direktor ČUDČU

3%

B017305

Samostojni visokošolski zavod (SVZ)

Dekan / Direktor SVZ

3%

B017370

Javni raziskovalni zavod / javni infrastrukturni zavod(JRZ/JIZ)

Direktor JRZ/JIZ

3%

B019301

Univerza v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem (UL, UM, UP)

Rektor UNIV

5%

B017302

Univerza v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem (UL, UM, UP)

Glavni tajnik UNIV

3%

Namestniku direktorja, pomočniku, strokovnemu direktorju, članu uprave ali strokovnemu vodji pripada dodatek iz
prvega odstavka v enaki višini.

– s pridobivanjem znanj in spretnosti v različnih organiziranih oblikah doma ali v tujini (npr. na tečajih, seminarjih, kongresih in simpozijih, učni delavnicah, strokovnih srečanjih).

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

4. člen
Za strokovno izpopolnjevanje po tem pravilniku se ne
štejejo: stalni ali občasni delovni sestanki, individualni študij
strokovne literature in s tem povezano spremljanje razvoja
medicinske in drugih znanosti in občasni ogledi zdravstvenih
institucij.

Št. 0141-18/2006/10
Ljubljana, dne 28. avgusta 2006
EVA 2006-3211-0073
dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

3968.

Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju
zdravstvenih delavcev in zdravstvenih
sodelavcev

Na podlagi drugega odstavka 70. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – prečiščeno
besedilo) izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih
delavcev in zdravstvenih sodelavcev
1. člen
Ta pravilnik ureja vsebino, roke in postopke strokovnega
izpopolnjevanja zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (v nadaljnjem besedilu: delavci), razen zdravnikov in
doktorjev dentalne medicine.
2. člen
Strokovno izpopolnjevanje obsega stalno, neprekinjeno
in sistematično pridobivanje, razširjanje in poglabljanje teoretičnih in praktičnih znanj delavca, potrebnih za uspešno
opravljanje poklicnih dejavnosti (kompetence) in nalog, glede
na vrsto dela, ki ga opravlja.
3. člen
Delavci se strokovno izpopolnjujejo:
– s praktičnim delom na drugih delovnih mestih v zdravstvenem zavodu, pri zasebnem zdravstvenem delavcu
in v drugih zavodih, ki izvajajo zdravstveno dejavnost na
primarni, sekundarni in terciarni ravni (v nadaljnjem besedilu: delodajalec), na katerih lahko pridobijo nova znanja in
spretnosti oziroma lahko razširijo in poglobijo svoje strokovno znanje;

5. člen
Delavci se morajo strokovno izpopolnjevati, in sicer:
– delavci z univerzitetno in visoko strokovno izobrazbo
najmanj 10 dni na leto oziroma najmanj 30 dni na vsaka tri
leta,
– delavci z višjo strokovno izobrazbo najmanj 7 dni na
leto oziroma najmanj 21 dni na vsaka tri leta,
– delavci s srednjo strokovno izobrazbo najmanj 5 dni
na leto oziroma najmanj 15 dni na vsaka tri leta.
6. člen
(1) Delodajalec je dolžan poslati delavca na strokovno
izpopolnjevanje v roku iz prejšnjega člena.
(2) Delodajalec je dolžan poslati svojega delavca na
strokovno izpopolnjevanje pred rokom, določenim v prejšnjem členu, če se pri strokovnem nadzoru s svetovanjem
ugotovi pomanjkljivo teoretično oziroma praktično znanje
njegovega delavca.
7. člen
Delodajalec mora zagotoviti in dati na voljo svojim delavcem ustrezno sodobno strokovno literaturo za sprotno
spremljanje novi dosežkov, spoznanj in odkritij na njihovem
delovnem področju.
8. člen
(1) Delavci se v rokih iz 5. člena tega pravilnika strokovno izpopolnjujejo v skladu z letnim programom strokovnega
izpopolnjevanja, ki ga sprejme delodajalec.
(2) Z letnim programom iz prejšnjega odstavka se določijo vsebine strokovnega izpopolnjevanja in višina namenjenih sredstev.
(3) Letni program strokovnega izpopolnjevanja določi
delodajalec v okviru razpoložljivih sredstev na predlog odgovornih delavcev posameznih strokovnih področij.
9. člen
Odgovorni delavci posameznih strokovnih področij morajo najpozneje v treh mesecih po sprejetju novega letnega
programa strokovnega izpopolnjevanja pripraviti poročilo o
izvedbi in učinkih programa strokovnega izpopolnjevanja, ki
je bil sprejet za prejšnje obdobje. Poročilo obravnava strokovni svet zavoda.
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10. člen
Določbi 8. in 9. člena tega pravilnika se smiselno uporabljata za zasebne zdravstvene delavce.
11. člen
Delavec, ki se je udeležil strokovnega izpopolnjevanja,
je dolžan po opravljenem strokovnem izpopolnjevanju predložiti potrdilo o udeležbi ter predstaviti pridobljeno znanje in
spretnosti pri delodajalcu.
12. člen
Strokovno izpopolnjevanje za potrebe delodajalca je
delovna obveznost, zaradi česar se tako izpopolnjevanje
šteje v delovni čas delavca.
13. člen
Delavcu, ki se strokovno izpopolnjuje v lastnem interesu, delodajalec omogoča strokovno izpopolnjevanje v skladu
s svojimi možnostmi. Medsebojne pravice in dolžnosti se
uredijo s pogodbo.
14. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev (Uradni list SRS, št. 16/75 in 1/80 – ZZV).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 0220-11/2006
Ljubljana, dne 27. julija 2006
EVA 2005-2711-0058
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

3969.

Pravilnik o strokovnem nadzoru izvajanja
programa preprečevanja in obvladovanja
bolnišničnih okužb

Za izvajanje 43., 44., 45. in 46. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – prečiščeno besedilo)
izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o strokovnem nadzoru izvajanja programa
preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih
okužb
1. člen
Ta pravilnik določa postopek za izvajanje strokovnega
nadzora izvajanja programa preprečevanja in obvladovanja
bolnišničnih okužb (v nadaljnjem besedilu: strokovni nadzor).
2. člen
(1) Strokovni nadzor izvaja nadzorna komisija, ki jo s
sklepom imenuje minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem
besedilu: minister) za vsak strokovni nadzor posebej.
(2) Sklep iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi podatke
o bolnišnici, kjer naj se strokovni nadzor opravi in o datumu
strokovnega nadzora.
3. člen
(1) Nadzorna komisija ima pet članov, ki so strokovnjaki
s področja preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb.
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Najmanj dva člana sta člana Nacionalne komisije za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (v nadaljnjem
besedilu: NAKOBO) pri Ministrstvu za zdravje. Med člani je
tudi predstavnik bolnišnice, ki ni predmet zadevnega strokovnega nadzora, predstavnik Inštituta za varovanje zdravja
Republike Slovenije in predstavnik območnega Zavoda za
zdravstveno varstvo, kjer se nahaja bolnišnica, ki je predmet
strokovnega nadzora.
(2) Člani nadzorne komisije ne smejo biti zaposleni v
bolnišnici, ki je predmet strokovnega nadzora.
4. člen
(1) Strokovni nadzor je lahko reden ali izreden. Redni
strokovni nadzor se opravlja najmanj enkrat na 5 let po programu, ki ga določi minister.
(2) Na zahtevo ministra se lahko opravi tudi izredni strokovni nadzor, ki je lahko napovedan ali nenapovedan.
5. člen
Nadzorna komisija opravi strokovni nadzor v prostorih
bolnišnice, ki je predmet strokovnega nadzora. Vodstvo in
osebje te bolnišnice ima pravico in dolžnost sodelovati s
člani nadzorne komisije, jim omogočiti dostop v vse prostore,
pregled zahtevane dokumentacije glede kadrov in upravljanja
izvajanja programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb, ogled opreme, delovnih pripomočkov in izvajanja
vseh postopkov epidemiološkega spremljanja, preprečevanja
in obvladovanja bolnišničnih okužb ter nemoteno delo v času
strokovnega nadzora.
6. člen
(1) Sklep ministra o izvedbi strokovnega nadzora v posamezni bolnišnici se vroči najpozneje v 15 dneh pred dnem
izvedbe strokovnega nadzora nadzorni komisiji in direktorju
bolnišnice.
(2) Če sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela bolnišnice ločeni, se sklep iz prejšnjega odstavka vroči tudi strokovnemu direktorju bolnišnice.
7. člen
(1) Pri strokovnem nadzoru v skladu s predlogom vsebinskega in časovnega načrta za njegovo izvedbo, ki ga
direktorju bolnišnice, kjer naj se strokovni nadzor opravi,
predlaga predsednik nadzorne komisije, sodelujejo ves čas
ali del časa najmanj naslednji predstavniki bolnišnice, ki je
predmet strokovnega nadzora:
– direktor,
– glavna medicinska sestra,
– vodja nadzorovanega oddelka oziroma enote,
– predsednik komisije za obvladovanje in preprečevanje
bolnišničnih okužb (v nadaljnjem besedilu: KOBO),
– zdravnik za obvladovanje bolnišničnih okužb,
– medicinska sestra za obvladovanje bolnišničnih
okužb.
(2) Če sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela bolnišnice ločeni, sodeluje pri strokovnem nadzoru ves čas ali del časa tudi strokovni direktor bolnišnice.
(3) V skladu z zahtevami predsednika nadzorne komisije po potrebi sodelujejo tudi drugi zaposleni v bolnišnici, ki
je predmet strokovnega nadzora.
8. člen
Predsednik nadzorne komisije ima pri izvajanju strokovnega nadzora naslednje pravice in dolžnosti:
– pripravi vsebinski in časovni načrt strokovnega nadzora,
– usklajuje delo nadzorne komisije med strokovnim
nadzorom,
– po presoji že med strokovnim nadzorom svetuje glede
izboljšav pri organizaciji, kadrovski podpori in izvajanju programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb,
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– usklajuje pripravo zaključnega poročila o strokovnem
nadzoru,
– podpiše poročilo o strokovnem nadzoru s priporočili in
ga skupaj z vso dokumentacijo pošlje ministru in v vednost
predsedniku NAKOBO ter direktorju bolnišnice, ki je bila
predmet strokovnega nadzora,
– varuje zaupnost podatkov, ki so mu bili dostopni med
strokovnim nadzorom.
9. člen
Člani nadzorne komisije v skladu z navodili predsednika
nadzorne komisije:
– sodelujejo pri izvajanju strokovnega nadzora,
– po presoji že med strokovnim nadzorom svetujejo
glede izboljšav pri organizaciji, kadrovski podpori in izvajanju programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih
okužb,
– sodelujejo pri pripravi zaključnega poročila o strokovnem nadzoru,
– podpišejo poročilo o strokovnem nadzoru,
– varujejo zaupnost podatkov, ki so jim bili dostopni med
strokovnim nadzorom.
10. člen
(1) Strokovni nadzor v bolnišnici traja en dan, in sicer
največ od 8. do 16. ure. Prične se z uvodnim sestankom,
kjer predsednik nadzorne komisije predstavi namen strokovnega nadzora in preveri, če so potrebne spremembe
predlaganega vsebinskega in časovnega načrta strokovnega nadzora. Na uvodnem sestanku morajo biti navzoče
osebe iz 6. člena tega pravilnika oziroma njihovi namest
niki.
(2) Nadzorna komisija preveri ali bolnišnica, ki je predmet strokovnega nadzora, izvaja aktivnosti programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb.
(3) Na zaključnem sestanku predsednik nadzorne komisije predstavi predhodne ugotovitve in priporočila za izboljšave.
11. člen
(1) V 15 dneh po opravljenem strokovnem nadzoru
predsednik nadzorne komisije izdela poročilo o ugotovitvah
strokovnega nadzora in ga pošlje direktorju in predsedniku
KOBO bolnišnice, ki je bila predmet strokovnega nadzora.
Poročilo podpišejo vsi člani nadzorne komisije.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– podatke o bolnišnici, ki je predmet strokovnega nadzora,
– datum in čas trajanja strokovnega nadzora,
– podatke o predsedniku in članih nadzorne komisije,
– podatke o zaposlenih v bolnišnici, ki je predmet strokovnega nadzora in so sodelovali pri izvedbi strokovnega
nadzora,
– ugotovitve strokovnega nadzora, s poudarkom na
neusklajenostih in pomanjkljivostih bolnišničnega programa
preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb,
– ukrepe in priporočila za izboljšave,
– rok za izvedbo ukrepov oziroma uvajanje izboljšav.
(3) V primeru ugotovljenih hujših nepravilnosti in odstopanj ter obstoja neposrednega tveganja za zdravje ljudi,
ima nadzorna komisija pravico in dolžnost predlagati ministru inšpekcijski nadzor bolnišnice, ki je predmet strokovnega nadzora, v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno
inšpekcijo.
(4) Na poročilo iz prvega odstavka tega člena lahko
direktor bolnišnice, ki je predmet strokovnega nadzora, vloži
pripombe v 15 dneh po prejemu poročila.
(5) Če bolnišnica, ki je predmet strokovnega nadzora,
v roku iz prejšnjega odstavka ne da pripomb, se šteje, da z
vsebino poročila iz prvega odstavka tega člena soglaša.
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12. člen
Po preteku 15-dnevnega roka iz prejšnjega člena predsednik nadzorne komisije izdela dokončno poročilo o strokovnem nadzoru in ga skupaj z morebitnimi pripombami
bolnišnice, ki je predmet strokovnega nadzora posreduje
ministru, direktorju bolnišnice, ki je predmet strokovnega
nadzora in v vednost predsedniku NAKOBO.
13. člen
(1) Na podlagi poročila o strokovnem nadzoru v posamezni bolnišnici in pripomb na poročilo o strokovnem nadzoru prejetih iz bolnišnice, kjer je bil strokovni nadzor opravljen, minister najpozneje v 15 dneh po prejetju pripomb iz
bolnišnice oziroma 30 dni po prejetju poročila o strokovnem
nadzoru, izda odločbo v kateri lahko izreče zadevni bolnišnici
naslednje ukrepe:
– zahteva odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in določi
rok za njihovo odpravo,
– odredi inšpekcijski nadzor nad objekti, prostori, napravami, opremo osebami in dejavnostjo bolnišnice,
– odredi upravni nadzor bolnišnice,
– izda priporočila za spremembe pri izvajanju programa
preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb.
(2) Bolnišnica, ki je predmet strokovnega nadzora, pošlje ministru in predsedniku NAKOBO poročilo o uvedenih
oziroma izvedenih ukrepih v roku, ki je določen v odločbi iz
prejšnjega odstavka.
14. člen
Stroški izvajanja rednega in izrednega strokovnega
nadzora se krijejo iz državnega proračuna.
15. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati 16. člen
Pravilnika o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (Uradni list
RS, št. 74/99).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 506-3/2004-8
Ljubljana, dne 2. avgusta 2006
EVA 2006-2711-0143
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

3970.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in
47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
sestavi kozmetičnih proizvodov
1. člen
V Pravilniku o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni
list RS, št. 35/05, 73/05, 100/05 in 26/06) se v 1. členu
besedilo »Direktive Komisije 2005/80/ES z dne 21. novembra 2005 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS glede
kozmetičnih izdelkov za namene prilagoditve prilog II in III k
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navedeni direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 303 z dne
22. 11. 2005, str. 32)« nadomesti z besedilom »Direktive
Komisije 2006/65/ES z dne 19. julija 2006 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS o približevanju zakonodaje držav
članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki za namen prilagoditve
prilog II in III k Direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 198 z
dne 20. 7. 2006, str. 11)«.
2. člen
Dobavitelji kozmetičnih proizvodov morajo najpozneje
do 1. decembra 2006 uskladiti sestavo kozmetičnih proizvodov s prilogo Direktive 2006/65/ES.
Kozmetični proizvodi, katerih sestava ni usklajena s
prilogo Direktive 2006/65/ES, so lahko v prometu še do
1. decembra 2006.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-3/2006-UK
Ljubljana, dne 25. avgusta 2006
EVA 2006-2711-0167
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

3971.
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»Nastanitveni obrat, ki se kategorizira, mora v celoti
izpolnjevati standarde opremljenosti in storitev, določene v
prilogi A, ki so opredeljeni po posameznih vrstah in kategorijah nastanitvenega obrata, in sicer za:«
4. člen
V 7. členu se besedilo »minimalnih pogojih opremljenosti in minimalnih storitvah po posameznih kategorijah«
nadomesti z besedilom »doseganju standardov opremljenosti in storitev«.
5. člen
V drugem odstavku 8. člena se besedilo »gostišče,
apartma in kmetija z nastanitvijo« nadomesti z besedilom
»gostišče in apartma«.
V tretjem odstavku se besedilo »stanovanjski prostor
sobodajalca« nadomesti z besedilom »soba, stanovanje in
hiša sobodajalca«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki
se glasi:
»(4) Kmetija z nastanitvijo se označi z enim, dvema,
tremi ali štirimi jabolki.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
Dosedanji peti odstavek se črta.
6. člen
V 9. členu se besedilo »drug kategorizacijski simbol«
nadomesti z besedo »jabolk«
7. člen
Drugi odstavek 10. člena se črta.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o merilih in načinu kategorizacije
nastanitvenih obratov in marin

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih
obratov in marin
1. člen
V Pravilniku o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin (Uradni list RS, št. 29/97, 51/98 in
46/05) se v 1. členu v prvi alinei besedilo »gostilna s sobami
(gostišče)« nadomesti z besedo »gostišče«.
Drugi alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– kmetije z nastanitvijo;«
Za drugo alineo se doda nova, tretja alinea, ki se glasi:
»– sobe, stanovanja in hiše sobodajalcev;«
Dosedanja tretja alinea postane čerta alinea.
2. člen
V 4. členu se besedilo »pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in
naprave ter o pogojih glede minimalnih storitev v posameznih
vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah
(Uradni list RS, št. 23/96)« nadomesti z besedilom »Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu
storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS,
št. 88/00 in 114/04)«
3. člen
Prvi odstavek 6. člena se črta.
Napovedni stavek dosedanjega drugega odstavka, ki
postane prvi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:

11. člen se črta.

co«.

8. člen

9. člen
V drugem odstavku 13. člena se črta besedi »z licen10. člen
13.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»13.a člen
(1) Ocenjevalec iz drugega odstavka prejšnjega člena mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj
pet let delovnih izkušenj, povezanih z nastanitveno gostinsko dejavnostjo, uspešno mora opraviti preizkus strokovne
usposobljenosti za ocenjevanje nastanitvenih obratov in
marin po programu, ki ga določi ministrstvo, pristojno za
gostinstvo in mora biti vpisan v seznam ocenjevalcev, ki ga
vodi to ministrstvo.
(2) Program in preizkus iz prejšnjega odstavka izvajajo
ena ali več strokovnih organizacij (v nadaljnjem besedilu:
izvajalec), ki jih izbere ministrstvo, pristojno za gostinstvo,
na temelju javnega natečaja.
(3) Potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti iz prvega odstavka tega člena, ki ga izda
izvajalec, pri katerem je kandidat opravil preizkus, velja pet
let od dneva izdaje.
(4) Izvajalec posreduje seznam kandidatov, ki jim je
bilo izdano potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za ocenjevanje nastanitvenih obratov in marin, ministrstvu, pristojnemu za gostinstvo.
(5) Ministrstvo, pristojno za gostinstvo, lahko ocenjevalca, za katerega ugotovi, da ne opravlja svojih nalog v
skladu z zakonom in tem pravilnikom, s sklepom izbriše
iz seznama ocenjevalcev iz prvega odstavka tega člena.
Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
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11. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(1) Upravna enota vodi register vseh kategoriziranih
nastanitvenih gostinskih obratov. Register se vodi po posameznih skupinah nastanitvenih obratov, določenih v 6. členu
tega pravilnika.
(2) Register iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje
podatke:
– vrsta nastanitvenega obrata,
– naziv nastanitvenega obrata,
– naslov, kjer se nahaja nastanitveni obrat (kraj, ulica,
hišna številka),
– zmogljivost nastanitvenega obrata (število sob oziroma apartmajev, število ležišč in število dodatnih ležišč),
– dodeljena kategorija,
– datum izdaje odločbe o kategorizaciji.
(3) Register je javna knjiga in se lahko vodi v obliki
računalniške evidence.«
12. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kategorija nastanitvenega obrata, pri kateri je v
skladu z drugim odstavkom 13. člena tega pravilnika obvezna ocena ocenjevalca, velja tri leta. Kategorija nastanitvenega obrata, pri kateri zadostuje samoocenitev, velja do
spremembe kategorije.«
13. člen
V 16. členu se besedilo »ali kak drug kategorizacijski simbol« nadomesti z besedilom »oziroma tri ali štiri
jabolka«.
14. člen
Četrti odstavek 19. člena se črta.
15. člen
V 20. členu se besedilo »kak drug kategorizacijski simbol« nadomesti z besedo »jabolki«.
16. člen
V 21. členu se na koncu stavka pika spremeni v vejico
in doda besedilo, ki se glasi: »določenih v prilogi C tega
pravilnika.«.
17. člen
Drugi odstavek 22. člena se črta.
18. člen
V 23. členu se črta besedi »z licenco«.
19. člen
V Prilogi A se v vseh vrsticah »OPREMNE ZNAČILNOSTI« črta oznako »K«, v legendi pod črto pa besedilo
»;K = Komisija za ocenitev kategorizacije«, »;K = Komisija
za ocenitev obrata«, »;K = komisija za ocenjevanje« in »;K
= komisija«
V oddelku »NASTANITVENI GOSTINSKI OBRATI: HOTEL, MOTEL, PENZION, PRENOČIŠČE, GOSTIŠČE« se
pod »KATEGORIJA*« v dvanajsti alinei 3. točke besedilo »s
5 obešalnikov na osebo« nadomesti z besedama »z obešalniki«, v 5. točki pa se besedi »Javni telefon« nadomesti z
besedo »Telefon«.
Pod »KATEGORIJA**« se v trinajsti alinei 3. točke besedilo »s 5 obešalniki na osebo« nadomesti z besedama »z
obešalniki«.
V 5. točki se besedi »Javni telefon« nadomesti z besedo
»Telefon«.
V točki 10. se besedilo »s sedeži, mizicami in pepelniki«
nadomesti z besedilom »s sedeži in mizicami«.
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V 13. točki pa se beseda »Receptor« nadomesti z besedama »Receptorske storitve«.
Pod »KATEGORIJA***« se v trinajsti alinei 3. točke
besedilo »s 5 obešalniki na osebo« nadomesti z besedama
»z obešalniki«. Enaindvajseta in dvaindvajseta alinea se
nadomestita z v novo alineo, ki se glasi:
»– radio ali barvni televizor v sobi«
V 5. točki se besedi »Javni telefon« nadomesti z besedo
»Telefon«.
V 10.točki se črta beseda »pepelniki«.
15.točka se spremeni tako, da se glasi:
»15. Receptorske storitve 16 ur na dan, 1 dežurna kontaktna oseba ponoči, ki govori 1 tuj jezik«.
V 20. točki se beseda »Portir« nadomesti z besedo
»Oseba«.
Pod »KATEGORIJA****« se v štirinajsti alinei 3. točke
besedi »z 10« nadomesti z besedama »s 5«.
V četrti alinei 4. točke se na koncu stavka doda besedilo
»(ni obvezno v hotelih v zdraviliščih)«.
V 5. točki se besedi »Javni telefon« nadomesti z besedo
»Telefon«.
V 12. točki se črta beseda »pepelniki,«.
V 16. točki se pred besedo »apartma« doda besedo
»hotelski«.
Pod »KATEGORIJA*****« se v nazivu oddelka črta beseda »GOSTIŠČE«.
V štirinajsti alinei 3. točke se besedilo »10 obešalniki na
osebo« nadomesti z besedo »obešalniki«.
V 5. točki se besedi »Javni telefon« nadomesti z besedo
»Telefon«.
V 13. točki se črta beseda »pepelniki«.
V 18. točki se pred besedo »apartma« doda besedo
»hotelski«.
V oddelku »KAMP OBVEZNI ELEMENTI OPREMELJENOSTI IN OBVEZNE STORITVE ZA KATEGORIJO ****
(4 ZVEZDICE)« se v 7. točki črta besedilo: »Prha v kabini z
vrati: 1 na vsakih 16. kampirnih prostorov (50% ženskih, 50%
moških), vse s toplo vodo in s predprostorom.«.
V 9. točki se črta druga vrstica.
V oddelku »SOBA, STANOVANJE ALI HIŠA SOBODAJALCA« se pod »KATEGORIJA*« črtata prva in tretja alinea
2. točke, v trinajsti alinei pa se besedilo »najmanj 5 obešalniki
na osebo« nadomesti z besedo »obešalniki«
V 18. alinei se črta besedilo »umivalnik s tekočo hladno
in toplo vodo,«
Pod »KATEGORIJA**« se v petnajsti alinei 2. točke
besedilo »10 obešalniki na osebo« nadomesti z besedo
»obešalniki«.
Pod »KATEGORIJA***« se v petnajsti alinei 2. točke
besedi »z 10« nadomesti z besedama »s 5«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
Dosedanjim ocenjevalcem se veljavnost licenc, ki so jih
pridobili po prejšnjih predpisih, podaljša do izpolnitve pogojev
za ocenjevanje nastanitvenih obratov v skladu z določbami
13.a člena pravilnika, vendar največ za eno leto.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 016-232/2002
Ljubljana, dne 22. avgusta 2006
EVA 2006-2111-0034
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o podatkih za ugotavljanje višine

Na podlagi četrtega odstavka 5. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list
RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo in 60/06) izdaja
minister za gospodarstvo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
podatkih za ugotavljanje višine vračila vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje
1. člen
V Pravilniku o podatkih za ugotavljanje višine vračila
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS,
št. 1/04 in 61/04 (95/04 – popr.)) se na koncu druge alinee
prvega odstavka 1. člena pika nadomesti z besedo »ter« in
se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– podatke o povprečnih cenah tipičnih del in materialov, ki so razvidni iz tabele v prilogi 3.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Priloge 1, 2 in 3 so sestavni del tega pravilnika in
so objavljene skupaj z njim.«.
2. člen
Za prilogo 2 se doda nova priloga 3, ki se glasi:

»PRILOGA 3

Tabela povprečnih cen tipičnih del in materialov
Zaporedna
številka

Opis

Enota

Cena v SIT

TIPIČNA DELA
1

Ročni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v zemljini I-III kat.

m3

7.276,00

2

Ročni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v zemljini IV kat.

m3

13.860,00

3

Ročni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v kamnini V kat.

m3

22.180,00

4

Ročni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v kamnini VI kat.

m3

26.100,00

5

Ročni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v kamnini VII

m3

31.880,00

Ročni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v zemljini I-III kat.

m3

6.699,00

7

Ročni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v zemljini IV kat.

m3

11.550,00

8

Ročni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v kamnini V kat.

m3

18.480,00

9

Ročni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v kamnini VI kat.

m3

21.720,00

Ročni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v kamnini VII kat.

m3

26.600,00
4.851,00

6

10
11

Ročno zasipavanje in nabijanje zemlje v slojih po 20 cm

m3

12

Ročno zasipavanje jarkov z izkopanim materialom, brez nabijanja

m3

3.003,00

13

Strojni izkop zemlje v širokem odkopu, I-III kat.

m3

750,00

14

Strojni izkop v širokem odkopu, v zemljini IV-V kat.

m3

1.950,00

15

Strojni izkop v širokem odkopu, v kamnini VI-VII kat.

m3

3.200,00

16

Strojni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v zemljini I-III kat.

m3

1.092,00

Strojni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v zemljini IV-V kat.

m3

2.100,00

18

Strojni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v kamnini VI-VII kat.

m3

3.420,00

19

Strojni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v zemljini I-III kat.

m3

987,00

20

Strojni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v zemljini IV-V kat.

m3

1.880,00

Strojni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v kamnini VI-VII kat.

m3

3.100,00

17

21
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Strojno zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanje v slojih po 30 cm

m3

1.554,00

Strojno nabijanje nasute zemlje v slojih po 30 cm

m3

866,00

Vrednost režijske ure (v neto urah, brez davkov in prispevkov)
24

Administrativna dela

1 ura

1.200,00

25

Nizkokvalificirana dela

1 ura

1.500,00

26

Visokokvalificirana dela

1 ura

2.600,00

TIPIČNI MATERIALI
Kabel zračni (TK53U) glede na dimenzijo
27

1x4x0,6

1m

57,03

28

3x4x0,6

1m

119,35

29

5x4x0,6

1m

151,70

30

15x4x0,6

1m

400,29

31

25x4x0,6

1m

515,35

Kabel zemeljski (TK59) glede na dimenzijo
32

1x4x0,6

1m

64,86

33

3x4x0,6

1m

114,75

34

5x4x0,6

1m

161,14

35

15x4x0,6

1m

365,25

36

25x4x0,6

1m

550,52

37

Telefonski drog

1 kom

16.000,00

TIPSKA GRADNJA
38

V zemeljski izvedbi (izkop, kabel, zasutje)

100 m

115.994,12

39

V zračni izvedbi (izkop, drogovi, kabel, zasutje)

100 m

64.683,54«

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-73/2006
Ljubljana, dne 24. avgusta 2006
EVA 2006-2111-0099
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

3973.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o strokovnem usposabljanju in
preverjanju znanja iz fitomedicine

Na podlagi četrtega odstavka 5. člena in drugega odstavka 9. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni
list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o strokovnem usposabljanju in preverjanju
znanja iz fitomedicine
1. člen
V Pravilniku o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz fitomedicine (Uradni list RS, št. 36/02, 41/04
in 17/05) se šesti odstavek 3. člena spremeni tako, da se
glasi:

»Predavatelju fitomedicine se potrdilo podaljša za tri
leta, če se pred potekom njegove veljavnosti udeleži enodnevnega obnovitvenega tečaja o vsebinah iz 8. člena tega
pravilnika ter hkrati predloži dokazila o predavanjih na najmanj treh tečajih v obdobju teh treh let. Iz opravičljivih razlogov (npr. porodniški dopust, več kot tridesetdnevni bolniški
stalež) se lahko predavatelj udeleži enodnevnega obnovitvenega tečaja iz vsebin iz 8. člena tega pravilnika, v enem letu
po poteku veljavnosti potrdila.«.
V sedmem odstavku se črta besedilo »služenje vojaškega roka,«.
2. člen
V četrtem odstavku 4. člena se črta besedilo »služenje
vojaškega roka,«.
Peti in šesti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»Če prodajalec FFS zamudi rok za podaljšanje veljavnosti potrdila iz prejšnjega odstavka, se mora ponovno
udeležiti osnovnega usposabljanja iz drugega odstavka tega
člena.
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Izvajalcem varstva rastlin izdana potrdila veljajo trajno.
Pri svojem delu ravnajo v skladu z načeli dobre kmetijske
prakse in pravilne uporabe FFS in se v ta namen usposabljajo in izpopolnjujejo oziroma seznanjajo z novostmi.«.

V sedmem odstavku se besedilo »Kandidat lahko
veljavnost potrdila podaljša« nadomesti z besedilom »Predavatelji fitomedicine, odgovorne osebe in prodajalci FFS
lahko veljavnost potrdila podaljšajo«.

3. člen
Za prvim odstavkom 6. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Imenovanemu predavatelju iz prejšnjega odstavka
lahko uprava na njegovo zahtevo izda potrdilo za predavatelja iz 14. člena tega pravilnika, ki velja za čas veljavnosti
odločbe o imenovanju za predavatelja.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji.

7. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Cena osnovnega in nadaljnjega usposabljanja za
predavatelje fitomedicine, odgovorne osebe, prodajalce
FFS, ter cena osnovnega usposabljanja za izvajalce varstva rastlin in izpita ter preverjanja znanja ne sme presegati najvišje dovoljene cene, ki jo v pogodbi z izvajalci
usposabljanja določi uprava.«.

4. člen
V 7. členu se prvi stavek prvega odstavka spremeni
tako, da se glasi:
»Izvajalec usposabljanja mora na upravo vložiti vlogo
s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 5. člena
tega pravilnika, razen dokazila o registraciji za dejavnost
izobraževanja, ki ga uprava pridobi po uradni dolžnosti.«.
V četrtem odstavku se za besedo »odločbo« doda
besedilo »za največ pet let«.
5. člen
V 11. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Kandidat se na usposabljanje prijavi s prijavnico,
ki je objavljena na spletni strani uprave »www.furs.si«
ter vsebuje najmanj naslednje podatke: osebno ime kandidata, datum in kraj rojstva, EMŠO, KMG MID številko
kmetijskega gospodarstva, naslov prebivališča, podatke
o dosedanji zaključeni izobrazbi (stopnja končane izobrazbe, izobraževalna ustanova, šolski oziroma študijski
program, smer, datum in kraj izdaje zaključnega spričevala
oziroma diplome), vrsto tečaja, na katerega se kandidat
prijavlja (za predavatelja fitomedicine, odgovorno osebo,
prodajalca fitofarmacevtskih sredstev ali izvajalca varstva
rastlin), izvajalca in datum razpisanega tečaja, datum izpolnitve prijavnice ter podpis kandidata.«.
6. člen
V četrtem odstavku 14. člena se za besedo »Potrdilo«
doda besedilo »za predavatelje fitomedicine, odgovorne
osebe in prodajalce FFS«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Potrdilo za predavatelje fitomedicine, odgovorne
osebe in prodajalce FFS ima obliko izkaznice, ki je določena v prilogi 2. Potrdilo za izvajalce varstva rastlin ima
obliko izkaznice, ki je določena v prilogi 2A. Priloga 2 in
priloga 2A sta sestavni del tega pravilnika.«.
V šestem odstavku se besedilo »prejšnjega odstavka«
nadomesti z besedilom »petega odstavka tega člena«.

8. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot
priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
9. člen
Za prilogo 2 se doda nova priloga 2A, ki je kot priloga
2 sestavni del tega pravilnika.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
(1) Vsa potrdila, ki so bila izvajalcem ukrepov izdana
na podlagi Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz fitomedicine (Uradni list RS, št. 36/02,
41/04 in 17/05) se, ne glede na to ali jim je veljavnost
že potekla ali ne, štejejo za potrdila po tem pravilniku in
veljajo trajno.
(2) Potrdila, ki so že natisnjena v skladu s Pravilnikom o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz
fitomedicine (Uradni list RS, št. 36/02, 41/04 in 17/05), se
izdajajo do porabe zalog oziroma najpozneje do 1. januarja 2007.
(3) Potrdila iz nove priloge 2A se začnejo uporabljati
najpozneje 1. januarja 2007.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-224/2006/1
Ljubljana, dne 18. avgusta 2006
EVA 2006-2311-0104
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA 1
Priloga 2
Potrdilo velja
do___ ____ M.P.

_________________

Potrdilo velja
do___ ____ M.P.

_________________

Potrdilo velja
do___ ____ M.P.

_________________

Potrdilo velja
do___ ____ M.P.

_________________

Potrdilo velja
do___ ____ M.P.

_________________

Potrdilo velja
do___ ____ M.P.

_________________

Potrdilo velja
do___ ____ M.P.

Fotografija
z žigom

(podpis izvajalca uspos.)

(podpis izvajalca uspos.)

(podpis izvajalca uspos.)

(podpis izvajalca uspos.)

(podpis izvajalca uspos.)

______________________________
(izvajalec usposabljanja)

______________________________
(naslov izvajalca)

Na podlagi 14. þlena Pravilnika o strokovnem
usposabljanju in preverjanju znanja iz fitomedicine
(Uradni list RS, št. …) izdaja …

POTRDILO
O PRIDOBITVI ZNANJA IZ FITOMEDICINE
za

(PREDAVATELJA FITOMEDICINE,
ODGOVORNO OSEBO,
PRODAJALCA)

(podpis izvajalca uspos.)

_________________
(podpis izvajalca uspos.)

M.P.

__________________
Podpis
________________________________
Ime in priimek

________________________________
Datum in kraj rojstva

______________________________________
Stalno prebivališþe
______________________________________
______________________________________
Izobrazba

_________________

(kraj, datum izdaje potrdila)

M.P.
____________________

(podpis izvajalca usposabljanja)

(vtisnjena serijska številka potdila)

Potrdilo velja
do___ ____ M.P.

_________________

Potrdilo velja
do___ ____ M.P.

_________________

Potrdilo velja
do___ ____ M.P.

_________________

Potrdilo velja
do___ ____ M.P.

_________________

Potrdilo velja
do___ ____ M.P.

_________________

Potrdilo velja
do___ ____ M.P.

_________________

Potrdilo velja
do___ ____ M.P.

_________________

(podpis izvajalca uspos.)

(podpis izvajalca uspos.)

(podpis izvajalca uspos.)

(podpis izvajalca uspos.)

(podpis izvajalca uspos.)

(podpis izvajalca uspos.)

(podpis izvajalca uspos.)

1/2
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PRILOGA 2

Priloga 2A

______________________________
(izvajalec usposabljanja)

______________________________
(naslov izvajalca)

Na podlagi 14. þlena Pravilnika o strokovnem
usposabljanju in preverjanju znanja iz fitomedicine
(Uradni list RS, št. …) izdaja …

POTRDILO
O PRIDOBITVI ZNANJA IZ FITOMEDICINE
za

IZVAJALCA UKREPOV
_________________

(kraj, datum izdaje potrdila)

M.P.
____________________

(podpis izvajalca usposabljanja)

(vtisnjena serijska številka potdila)

URADNI ZAZNAMKI:

Fotografija
z žigom

M.P.

__________________
Podpis
________________________________
Ime in priimek

________________________________
Datum in kraj rojstva

______________________________________
Stalno prebivališþe
______________________________________
______________________________________
Izobrazba

2/2

Uradni list Republike Slovenije
3974.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o cepljenju, zaščiti z zdravili
in varstvu pred vnosom in razširjenjem
nalezljivih bolezni

Na podlagi 22. člena Zakona o nalezljivih boleznih
(Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo)
izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
cepljenju, zaščiti z zdravili in varstvu pred
vnosom in razširjenjem nalezljivih bolezni
1. člen
V Pravilniku o cepljenju, zaščiti z zdravili in varstvu
pred vnosom in razširjenjem nalezljivih bolezni (Uradni list
RS, št. 16/99, 58/01 in 50/05) se besedilo 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Cepljenje in zaščita s specifičnimi imunoglobulini se
izvaja z zdravili, ki so v prometu v skladu s predpisi, ki urejajo zdravila, in ki jih uvažajo ali z njimi opravljajo promet
na debelo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje
za uvoz oziroma promet z zdravili na debelo v skladu s
predpisi, ki urejajo zdravila.«.
2. člen
V 6. členu se v prvem odstavku besedilo »pri katerih
je cepljenje trajno kontraindicirano« nadomesti z besedilom »pri katerih je cepljenje v skladu z odločbo ministra,
pristojnega za zdravje opuščeno.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če na kateremkoli območju v koledarskem letu, za
predšolske otroke oziroma šolskem letu, za šolske otroke, mladino in študente, proti posameznim boleznim ni
cepljenj zadosten delež obveznikov, ki je določen z letnim
programom imunoprofilakse in kemoprofilakse, se mora na
podlagi mnenja IVZ opraviti dopolnilno cepljenje, dokler ni
dosežen ustrezen obseg.«.
3. člen
V 7. členu se besedi »za zdravstvo« nadomestita z
besedilom », pristojen za zdravje«.
4. člen
Črtajo se II. poglavje »Kontraindikacije in cepljenje«,
8., 9. in 10. člen.
5. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Cepljenje proti tuberkulozi je obvezno za otroke z
opredeljenim tveganjem v prvem letu starosti.«.
6. člen
Za 14. členom se doda nov naslov »3.a Cepljenje proti hemofilusu influence b« in novi 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
Cepljenje proti hemofilusu influence b se sestoji iz
osnovnega in poživitvenih cepljenj in je obvezno za otroke
od treh mesecev starosti dalje.«.
7. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Cepljenje proti hepatitisu B je obvezno za:
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– osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene okužbi z
virusom hepatitisa B ali pri svojem delu lahko prenesejo
okužbo na druge osebe;
– dijake in študente, ki so pri praktičnem pouku izpostavljeni okužbi z virusom hepatitisa B, pred začetkom
praktičnega pouka;
– novorojenčke HBsAg pozitivnih mater;
– otroke ob vstopu v osnovno šolo;
– druge ciljne skupine v skladu z epidemiološkimi
indikacijami, ki jih določi IVZ.«.
8. člen
V 22. členu se črta druga alinea.
9. člen
Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Cepljenje proti hepatitisu A je obvezno za:
– osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene okužbi
z virusom hepatitisa A ali pri svojem delu lahko prenesejo
okužbo na druge osebe;
– druge ciljne skupine v skladu z epidemiološkimi
indikacijami, ki jih določi IVZ.«.
10. člen
V 29. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Pasivna zaščita s specifičnim imunoglobulinom proti
tetanusu je obvezna za vse poškodovane osebe, ki niso
bile cepljene proti tetanusu ali so bile cepljene nepopolno
ali ni dokazov o cepljenju.«.
11. člen
Za 29. členom se doda nov naslov »15. Zaščita z
zdravili.«.
12. člen
Besedilo 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zaščito z zdravili za osebe, ki so bile v stiku z
nalezljivo boleznijo, glede na oceno tveganja odredijo in
izvedejo specialisti ustreznih strok.«.
13. člen
V 31. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Osebe, ki potujejo v države, v katerih so malarija, rumena mrzlica, druge virusne hemoragične mrzlice, kolera,
kuga, davica in druge nalezljive bolezni, se morajo pred
potovanjem zavarovati s cepivi in zaščititi z zdravili.«.
14. člen
V 36. členu se v prvem odstavku besedi »za zdravstvo« nadomestita z besedilom », pristojen za zdravje«.
V tretjem odstavku se za besedo »izvajajo« črta besedilo »IVZ in«.
15. člen
V 38. členu se v prvem odstavku črta peta alinea.
16. člen
V 40. členu se v četrtem odstavku črta drugi stavek.
17. člen
Besedilo 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Evidenca v zdravstveni dokumentaciji mora vsebovati: ime in priimek osebe, EMŠO, datum rojstva, spol,
občina rojstva, občina prebivališča, datum dogodka, bolezen proti kateri se cepi, lastniško ime zdravila, način in
mesto dajanja zdravila, serija zdravila, odmerek zdravila,
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proizvajalec, datum veljavnosti zdravila, neželeni učinki,
podatki o zdravniku in zdravstvenem zavodu. V primeru
opustitve cepljenja se evidentirata datum in številka odločbe ministra, pristojnega za zdravje o opustitvi cepljenja
proti določeni bolezni, oziroma časovno obdobje za katero
se opustiti cepljenje.
Evidenca specializiranih antirabičnih ambulant ZZV
mora vsebovati: EMŠO, priimek in ime osebe, prebivališče, poklic, datum in kraj poškodbe, lokalizacijo in število
poškodb, klasifikacijo poškodbe, podatke o živali, rezultat
veterinarskega pregleda, podatke o obdelavi rane (kraj,
datum, način), datum predhodne poškodbe in datume
predhodnih cepljenj, datum cepljenja, lastniško ime zdravila, odmerek, serijo, način dajanja zdravila, proizvajalca,
datum veljavnosti zdravila, datum dajanja pasivne zaščite
in lastniško ime zdravila (odmerek v I. E., serija, način
dajanja, proizvajalec, datum veljavnosti zdravila), naziv
zdravstvenega zavoda in zdravnika, datum začetka obravnave.«.
18. člen
V 44. členu se črtata peti in šesti odstavek.
19. člen
Besedilo 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zdravnik, ki ugotovi neželene učinke po cepljenju ali
zaščiti s specifičnimi imunoglobulini, mora o vsakem posameznem primeru takoj obvestiti register za stranske pojave
po cepljenju pri IVZ. Obvezno je evidentirati in sporočiti
naslednje podatke: ime in priimek osebe, datum rojstva,
bivališče, lastniško ime zdravila, datum dogodka, odmerek
zdravila, serija, proizvajalec, datum veljavnosti zdravila,
opis neželenega učinka (datum začetka in konca), preiskave, izvidi, ukrepi, izid, prijavitelj dogodka (zdravnik in
zdravstveni zavod), datum prijave.«.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
V 4. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Priporočila iz prejšnjega odstavka pripravi Inštitut
za varovanje zdravja Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: IVZ).«.
3. člen
V 5. členu se v prvem odstavku:
– napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Za
potrebe tega pravilnika IVZ opravlja naslednje naloge:«;
– v 2. točki se za »18.,« doda »20.«;
– v 4. točki se črta »20.,«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge iz prejšnjega odstavka IVZ opravlja v sodelovanju z območnimi zavodi za zdravstveno varstvo.«.
4. člen
V 20. členu se v prvem odstavku za besedo »ljudi«
postavi pika in črta besedilo »o čemer poda mnenje komisija.«.
V tretjem odstavku se v prvem stavku besedilo »pridobi mnenje komisije« nadomesti z besedilom » v skladu
s priporočili IVZ oceni«.
5. člen
V 33. členu se črta drugi stavek.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-32/2006
Ljubljana, dne 8. avgusta 2006
EVA 2006-2711-0173
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

Št. 0220-18/2006-1
Ljubljana, dne 8. avgusta 2006
EVA 2006-2711-0152
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

3975.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o pitni vodi

Na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list
RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za
zdravje

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o pitni vodi
1. člen
V Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04,
35/04 in 26/06) se v celotnem besedilu pravilnika beseda
»komisija« v vseh sklonih nadomesti s kratico »IVZ«.

3976.

Register o spremembah in dopolnitvah
Registra biocidnih pripravkov

Na podlagi 15.a člena Zakona o kemikalijah (Uradni
list RS, št. 110/03) in 15.a člena Pravilnika o dajanju biocidov v promet (Uradni list RS, št. 38/00, 81/03 in 114/04)
ter v zvezi s 74. členom Zakona o biocidnih proizvodih
(Uradni list RS, št. 61/06) objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije

REGISTER
o spremembah in dopolnitvah Registra biocidnih
pripravkov
I
Register biocidnih pripravkov (Uradni list RS, št. 44/04,
75/04, 78/04, 89/04, 99/04, 107/04, 120/04, 131/04, 14/05,
24/05, 34/05, 58/05, 67/05, 82/05, 90/05, 100/05, 112/05,
4/06, 12/06, 25/06, 37/06, 49/06, 60/06 in 79/06) se dopolni
z naslednjimi biocidnimi proizvodi:

Uradni list Republike Slovenije
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a

b

c

d

e

f

Zap. št.

Trgovsko ime biocidnega
proizvoda

Aktivna snov

Proizvajalec/predlagatelj

Številka in datum dovoljenja

Veljavnost dovoljenja

967

FUMICIDE

TIP SPIN d.o.o.

(1)

(2)

968

NEOCHEMOSEPT

SALUS, LJUBLJANA d.d.

(1)

(2)

II
Biocidni proizvodi pod zaporednimi številkami 624, 625, 667, 671 in 886 se spremenijo tako, da se glasijo:

624

CALGONIT D tekoči

KIMI d.o.o.

(1)

(2)

625

CALGONIT D prah

KIMI d.o.o.

(1)

(2)

667

MULTIBLOC

REMAX d.o.o.

(1)

(2)

671

SOFT & EASY

REMAX d.o.o.

(1)

(2)

886

MOLTO SCHIMMELSCHUTZ KONZENTRAT

ICI ÖSTERREICH GmbH

(1)

(2)

Izbrišejo se naslednji biocidni proizvodi:

III

167

IMPREGNACIJSKA AQUA LAZURA

HELIOS d.o.o.

(1)

(2)

170

IMPREGNAL T

HELIOS d.o.o.

(1)

(2)

246

PIPS BIBAN BIO REPELENT GEL

KRKA d.d

(1)

(2)

349

SPEKTRA – ZAŠČITA PRED PAJKI

HELIOS d.o.o.

(1)

(2)

608

ZLATOSAN DOMAL

ECOLAB d.o.o.

(1)

(2)

676

ZLATIN OKSI

ECOLAB d.o.o.

(1)

(2)

836

DULUX TRADE WEATHERSHIELD MASONRY
PAINT SMOOTH – Medium Base, Extra Deep
Base, Light Base, Deep Base

ICI ÖSTERREICH GmbH
(1)

(5)

Št. 5406-105/2006-UK
Ljubljana, dne 4. avgusta 2006
EVA 2006-2711-0169
Ministrstvo za zdravje
Urad RS za kemikalije
dr. Marta Ciraj l.r.
Direktorica
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OBČINE
AJDOVŠČINA
3977.

Odlok o poimenovanju območja Mirce

Na podlagi 13. člena Pravilnika o določanju imen naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80, 42/86 in 5/90)
in na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno
glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je
Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 13. 7. 2006
sprejel

ODLOK
o poimenovanju območja Mirce
1. člen
Območje vzdolž obvoznice mesta Ajdovščina – regionalna cesta 444, med reko Hubelj na vzhodu in križiščem
pred podvozom železniške proge na zahodu ter obstoječo
pozidavo na severu in hitro cesto na jugu se poimenuje
Mirce.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 031-01/2006
Ajdovščina, dne 13. julija 2006
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

BLED
3978.

Sklep o javni razgrnitvi Predloga Strategije
prostorskega razvoja Občine Bled

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora
– ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) ter 16. člena
Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03) je župan
Občine Bled sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi Predloga Strategije
prostorskega razvoja Občine Bled
1. člen
Predlog prostorskega akta se javno razgrne v prostorih
Občine Bled in KS Gorje.
2. člen
Javna razgrnitev bo trajala v času od 8. septembra 2006
do 8. oktobra 2006.
3. člen
V času javne razgrnitve lahko podajo občani, organi,
organizacije ter ostali zainteresirani pisne pripombe v knjigo

pripomb na mestu javne razgrnitve, po pošti na naslov Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled ali na elektronski
naslov obcina@bled.si.
4. člen
Javna obravnava
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v torek, 3. oktobra 2006 ob 17. uri v Festivalni
dvorani na Bledu.
Št. 35001-1/2005
Bled, dne 25. avgusta 2006
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.

3979.

Sklep o javni razgrnitvi Predloga 1. faze
občinskega lokacijskega načrta za območje
urejanja BL – R1 – Športno-rekreacijski park
Bled

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora
– ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) ter 16. člena
Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03) je župan
Občine Bled sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi Predloga 1. faze občinskega
lokacijskega načrta za območje urejanja BL – R1
– Športno-rekreacijski park Bled
1. člen
Predlog prostorskega akta se javno razgrne v prostorih
Občine Bled.
2. člen
Javna razgrnitev bo trajala v času od 15. septembra
2006 do 15. oktobra 2006.
3. člen
V času javne razgrnitve lahko podajo občani, organi,
organizacije ter ostali zainteresirani pisne pripombe v knjigo
pripomb na mestu javne razgrnitve, po pošti na naslov Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled ali na elektronski
naslov obcina@bled.si.
4. člen
Javna obravnava
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, 11. oktobra 2006 ob 17. uri v spodnji sejni
dvorani Občine Bled.
Št. 430-35/2006
Bled, dne 25. avgusta 2006
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3980.

Sklep o javni razgrnitvi Predloga sprememb in
dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za središče Bleda (Uradni list RS,
št. 90/98, 4/02, 39/02, 99/02, 120/05, 121/05),
ureditvena enota H1 – Hotel Astoria

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora
– ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) ter 16. člena
Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03) je župan
Občine Bled sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi Predloga sprememb in
dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za središče Bleda (Uradni list RS,
št. 90/98, 4/02, 39/02, 99/02, 120/05, 121/05),
ureditvena enota H1 – Hotel Astoria

Št.

3. člen
V času javne razgrnitve lahko podajo občani, organi,
organizacije ter ostali zainteresirani pisne pripombe v knjigo
pripomb na mestu javne razgrnitve, po pošti na naslov Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled ali na elektronski
naslov obcina@bled.si.
4. člen
Javna obravnava
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, 11. oktobra 2006 ob 19. uri v spodnji sejni
dvorani Občine Bled.
Št. 3505-5/2006
Bled, dne 25. avgusta 2006
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.

3981.

Sklep o javni razgrnitvi Predloga sprememb in
dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za
območje urejanja BL – M4 – Spodnje Seliše

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora
– ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) ter 16. člena
Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03) je župan
Občine Bled sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi Predloga sprememb in
dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za
območje urejanja BL – M4 – Spodnje Seliše
1. člen
Predlog sprememb in dopolnitev prostorskega akta se
javno razgrne v prostorih Občine Bled.
2. člen
Javna razgrnitev bo trajala v času od 8. septembra 2006
do 8. oktobra 2006.
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3. člen
V času javne razgrnitve lahko podajo občani, organi,
organizacije ter ostali zainteresirani pisne pripombe v knjigo
pripomb na mestu javne razgrnitve, po pošti na naslov Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled ali na elektronski
naslov obcina@bled.si.
4. člen
Javna obravnava
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, 4. oktobra 2006 ob 17. uri v spodnji sejni
dvorani Občine Bled.
Št. 35001-8/2005
Bled, dne 25. avgusta 2006
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.

1. člen
Predlog sprememb in dopolnitev prostorskega akta se
javno razgrne v prostorih Občine Bled.
2. člen
Javna razgrnitev bo trajala v času od 15. septembra
2006 do 15. oktobra 2006.
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GRAD
3982.

Odlok o turistični taksi v Občini Grad

Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 16. člena Statuta Občine
Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 02/06) je
Občinski svet Občine Grad na 22. redni seji dne 9. 6. 2006
sprejel

ODLOK
o turistični taksi v Občini Grad
1. člen
S tem odlokom se ureja plačilo turistične takse v Občini
Grad, način poročanja o zbrani turistični taksi in nadzor nad
njenim pobiranjem in odvajanjem.
ZAVEZANCI ZA PLAČILO
2. člen
Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, s katero
se zavezancem za plačilo v turističnem območju na voljo
določene storitve in ugodnosti, ki se jim ob vsakokratnem
koriščenju ne zaračunavajo posebej.
Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije
in tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v nastanitvenem
objektu.
Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje.
Plačati so jo dolžne tudi v primeru, ko so deležne brezplačnih
storitev za prenočevanje, razen če Zakon o spodbujanju
razvoja turizma ne določa drugače.
VIŠINA TURISTIČNE TAKSE
3. člen
Turistična taksa se določa v točkah. Vrednost točke
določa in usklajuje Vlada Republike Slovenije enkrat letno,
na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin. Višina turistične takse na območju Občine Grad znaša 7 točk. Znesek
turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk
z vrednostjo točke.
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OPROSTITEV TURISTIČNE TAKSE

ščih,

4. člen
1. Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdravili-

– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe
pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ali zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna
okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma
telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske
organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije
odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma
mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih
na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v
okviru svojih rednih aktivnosti,
– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih
domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem
obratu več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila takse,
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
2. Turistično takso v višini 50 % plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki
prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
– turisti v kampih.
POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA
TURISTIČNE TAKSE
5. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni
podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo
turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v
imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati
turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne
zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
Če je turist oproščen ali delno oproščen plačila turistične takse mora biti vpisan razlog oprostitve v evidenci
– poročilu.

Uradni list Republike Slovenije
ROK ZA NAKAZOVANJE TURISTIČNE TAKSE,
MESEČNO POROČILO
6. člen
Osebe iz 5. člena tega odloka morajo nakazovati pobrano turistično takso do 25. v mesecu za pretekli mesec na poseben račun Občine Grad: TURISTIČNA TAKSA
01358-5583206220.
Osebe iz 5. člena tega odloga so dolžne v roku, ki
ga določa prejšnji odstavek predložiti občini in pristojnemu
davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti
razvidno število nočitev in znesek turistične takse.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati naslov
pravne ali fizične osebe, nastanitvenih zmogljivosti, število
prenočitvenih gostov, število prenočitvenih oseb, ki so uveljavljale olajšave in oprostitve, znesek plačane takse ter mesec,
na katerega se poročilo nanaša. To poročilo morajo pravne in
fizične osebe posredovati na obrazcu, ki je predpisan s tem
odlokom in je sestavni del tega odloka.
SPREMLJANJE IN NADZOR
NAD POBIRANJEM TURISTIČNE TAKSE
7. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse
ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Nadzor lahko opravlja tudi pristojni občinski inšpekcijski organ v
okviru svojih pristojnosti, ustanovljen v skladu s predpisom, ki
ureja lokalno samoupravo. Glede položaja, pravic in dolžnosti
inšpektorjev, pooblastil inšpektorjev, postopka inšpekcijskega
nadzora, inšpekcijskih ukrepov in druga vprašanja, povezana
z inšpekcijskim nadzorom, se uporablja predpis o inšpekcijskem nadzoru.
8. člen
Zbrana turistična taksa je prihodek občine in se uporablja namensko za izvajanje razvoja turistične dejavnosti v
Občini Grad.
9. člen
Kazenske določbe se uporabljajo tako, kot jih navaja
Zakon o spodbujanju razvoja turizma.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 755/2006
Grad, dne 9. junija 2006
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l. r.
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MESEýNO POROýILO O PRENOýITVAH
IN PLAýANI TURISTIýNI TAKSI
za _________________________________
(mesec in leto)
PRAVNA OZ. FIZIýNA OSEBA ______________________________________________
___________________________________________________________________________
NASLOV __________________________________________________________________
ŠT. SOB ____________ ŠT. APARTMAJEV ____________ ŠT. LEŽIŠý ____________
ŠT. PRENOýITEV : 1. domaþe ___________ 2. tuje ___________ 3. skupaj __________
Št. prenoþitev po 3. þlenu Odloka o turistiþni taksi v Obþini Grad
1) oprošþeni plaþila turistiþne takse

____________

2) upraviþeni do plaþila 50 % turistiþne takse

____________

Število prenoþitev za katere se plaþuje polna turistiþna taksa:

____________

Plaþana turistiþna taksa, nakazana do 25. dne v mesecu za pretekli mesec znaša
________________________ SIT.
Opombe
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ime in priimek odgovorne osebe
izpisano ___________________

žig

podpis ______________________
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Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih
odpadnih in padavinskih voda v Občini Grad

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu o okolja (Uradni
list RS, št. 41/04), 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. člena Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Grad (Uradni list RS,
št. 12/00), 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS,
št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91,
13/93, 35/97, 47/97, 73/98, 31/00, 33/00, 24/01) in 16. člena
Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01
in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 23. izredni seji dne
30. 6. 2006 sprejel

ODLOK
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih
in padavinskih voda v Občini Grad
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa pogoje in način odvodnjavanja odpadnih in padavinskih voda, gospodarjenje z objekti in napravami, kateri služijo za odvajanje in čiščenje odpadne vode, ki
nastaja v gospodinjstvih, industriji in pri drugih uporabnikih,
za odvajanje padavinskih voda iz naselij, katera bodo priključena na kanalizacijsko omrežje in obveznosti in pravice
upravljavca in uporabnikov teh objektov in naprav.
2. člen
Gospodarska javna služba iz 1. člena tega odloka obsega:
1. odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,
kjer obstajajo sistemi javne kanalizacije,
2. odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,
kjer ni sistemov javne kanalizacije,
3. odvajanje padavinskih voda v meteorno in javno kanalizacijo,
4. odvajanje industrijskih odpadnih voda v sistem javne
kanalizacije,
5. čiščenje komunalnih odpadnih voda,
6. izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnično tehnoloških izboljšav.
3. člen
Uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizična in pravna
oseba, ki je lastnik objekta ali zemljišča, kjer nastaja odpadna
in /ali/ padavinska voda, ki odteka v javno kanalizacijo.
Občina v svojih planih določa območja, na katerih je
zgrajena ali pa je predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.
II. ODVAJANE IN ČIŠČENJE ODPADNIH KOMUNALNIH
VODA NA OBMOČJIH, KJER OBSTAJAJO SISTEMI
JAVNE KANALIZACIJE TER ODVAJANJE PADAVINSKIH
VODA
4. člen
Za naprave s katerimi upravlja in razpolaga uporabnik
in so njegova last, se štejejo kanalski priključki, priključni
jaški ter kanalska mreža od objekta uporabnika, ne glede na
dolžino in profil, do priključka na javno kanalizacijo, z vsemi
objekti in napravami v zgradbah in na zemljišču.
5. člen
Gospodarsko javno službo odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda občina na območjih, kjer obstajajo
sistemi javne kanalizacije, zagotavlja v javnem podjetju, režijskem obratu ali s podelitvijo koncesije (v nadaljnjem besedilu
upravljavec).
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6. člen
Upravljavec mora vsako leto najkasneje do 31. januarja za
tekoče leto predložiti občinski upravi, finančno ovrednoten plan
rednega in investicijskega vzdrževanje objektov in naprav iz
7. člena tega odloka ter elemente za oblikovanje cen storitev.
Javne dobrine
7. člen
Objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda v meteorno kanalizacijo so objekti skupne komunalne rabe.
Novo zgrajeni objekti in naprave za odvajanje odpadnih
voda morajo biti praviloma zgrajeni v ločenem sistemu odvajanja voda.
Lastnik objektov in naprav iz tega člena sklene z izvajalcem javne službe pogodbo o prenosu v kateri se določijo
medsebojna razmerja med lastnikom in izvajalcem.
8. člen
Nepremičnine, ki služijo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda po določbah tega poglavja, so
javno dobro. O ustanovitvi oziroma prenehanju javnega dobra
odloča občinski svet občine.
9. člen
Objekte in naprave za odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih in padavinskih voda lahko pod enakimi z zakonom,
tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi določenimi pogoji
uporablja vsakdo.
Uporaba objektov in naprav iz 7. člena tega odloka je obvezna na vseh območjih, kjer so vzpostavljeni javni sistemi odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
Po izgradnji novega javnega kanalizacijskega omrežja,
so se uporabniki dolžni v roku enega leta priključiti na javno
kanalizacijo in opustiti greznico kot začasen objekt za čiščenje
odpadnih voda.
10. člen
Upravljavec vodi kataster kanalizacijskega omrežja, ki
mora vsebovati seznam in lego objektov in naprav iz 7. člena
tega odloka ter register kanalskih priključkov.
11. člen
Naprave in objekti uporabnika so:
– priključni kanal od hiše kanalizacije do vključno prvega
priključnega jaška na javno kanalizacijo,
– začasne naprave in objekti za predčiščenje odpadnih
voda, za čas do priključitve na javno kanalizacijo,
– interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami
v objektu.
Objekti in naprave iz tega člena so v lasti in upravljanju
uporabnika.
Uporabnik je dolžan s temi objekti in napravami gospodariti tako, da je omogočeno normalno odvajanje odpadnih in
padavinskih voda ter da voda pred iztekom v javno kanalizacijo
izpolnjuje zahtevane pogoje.
Priključitev na kanalizacijsko omrežje
12. člen
Uporabnik pridobi priključek na javno kanalizacijsko
omrežje na podlagi prijave ter predložene ustrezne tehnične
dokumentacije (lokacijska dokumentacija, projekt hišne kanalizacije in situacijski načrt priključnega mesta).
Če je prijava popolna in če uporabnik izpolni vse zahtevane pogoje, je upravljavec dolžan izdati soglasje za kanalizacijski
priključek v 30 dneh.
V primeru, da priključitev po predloženi dokumentaciji ni
možna, mora upravljavec uporabnika seznaniti o razmerah in
pogojih, pod katerimi bo priključitev možna v roku tridesetih
dni.
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Uporabnik, ki je pristopil k sofinanciranju izgradnje kanalizacije in ki izpolnjuje svoje obveznosti po pogodbi o sofinanciranju kanalizacijskega sistema, dobi priključek v skladu s projekti
(do dvorišča, parcele). Uporabnik v lastni režiji in na svoje stroške izvede hišni priklop na kanalizacijsko omrežje.
Za lastniško in najemno stanovanje v stanovanjskem bloku
se prav tako plačuje priklop oziroma sofinanciranje pri izgradnji
kanalizacijskega sistema kot vsa druga gospodinjstva v naselju,
če ni drugače določeno.
13. člen
Priključek na javno kanalizacijsko omrežje izvede upravljavec, oziroma ob soglasju in pod nadzorom upravljalca uporabnik.
Mesto priključka določi upravljavec. Upravljavec izvede
priključek, ko uporabnik izpolni pogoje, ki so določeni v soglasju
za priključek. O opravljeni priključitvi izda upravljavec ustrezno
potrdilo. Upravljavec na stroške uporabnika izdela izvedbeni
načrt pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja.
14. člen
Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je mogoča le v
primeru rušenju priključnega objekta. Priključek na javno kanalizacijo odjavi uporabnik objekta, ki objekt ruši, najkasneje
14 dni pred ukinitvijo priključka. Upravljavec po odjavi izbriše
uporabnika iz evidence uporabnikov.
Pravice in obveznosti upravljavca in uporabnikov
15. člen
Če uporabnik priključi objekt oziroma izvede priključek na
javno kanalizacijo brez soglasja upravljavca in priključek ni strokovno izveden, upravljavec lahko priključek izvede na stroške
uporabnika, tako da je ta usklajen z določbami tega odloka.
16. člen
Upravljavec javne kanalizacije ima vsak čas pravico dostopa do kanalizacijskih objektov in naprav zaradi rednega
vzdrževanja, meritev in snemanj ne glede na to, kdo je lastnik
ali upravljavec objektov oziroma zemljišča, na katerem so kanalizacijski objekti in naprave.
Upravljavec mora po opravljenem delu vzpostaviti na zemljišču prejšnje stanje in povrniti lastniku nepremičnine dejansko nastalo škodo.
17. člen
Vsakdo, ki povzroči škodo na kanalizacijskih objektih in
napravah ali ki povzroči škodo s škodljivimi odplakami, je dolžan
to škodo povrniti.
Odvajanje odpadnih industrijskih voda v javno
kanalizacijsko omrežje
18. člen
Industrijskih odpadnih voda ni dovoljeno odvajati v javno
kanalizacijsko omrežje brez predhodnega čiščenja, oziroma
brez soglasja upravljavca.
Upravljavec mora najmanj štirikrat letno oziroma ob vseh
spremembah na stroške uporabnika po pooblaščeni organizaciji
zagotoviti analizo odpadne vode, izdelano v skladu z veljavno
zakonodajo. Upravljavec lahko odredi tudi pogostejše analize. V primeru, da te analize pokažejo neustreznost odpadnih
voda, nosi njihove stroške uporabnik, v nasprotnem primeru
pa upravljavec.
19. člen
Izvajalec gradbenih del mora preprečiti odtekanje vode z
gradbiščnih površin v javno kanalizacijo, da se prepreči odplavljanje gradbenega materiala oziroma drugega materiala.
Če pride pri tem do ogrožanja javne kanalizacije, mora
izvajalec gradbenih del obvestiti upravljavca. Izvajalec je dolžan
povrniti stroške popravila javne kanalizacije.
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III. ODVAJANJE ODPADNIH KOMUNALNIH IN
PADAVINSKIH VODA NA OBMOČJIH, KJER NI SISTEMOV
JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA
20. člen
Na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanalizacije,
je obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje odplak (greznice, čistilne naprave). Lastni objekt za čiščenje odplak imajo na
območjih, predvidenih s planom občine (3. člena tega odloka)
lahko le začasen značaj.
Za gradnjo greznice si mora investitor pridobiti ustrezno
upravno dovoljenje oziroma s strani občinske uprave ustrezno
lokacijsko informacijo.
21. člen
Padavinske vode ne smejo biti odvedene v greznico, speljati jih je treba v meteorno kanalizacijo, kjer ta obstaja.
Uporabniki morajo zagotoviti redno čiščenje in vzdrževanje objektov za čiščenje odplak. Praznjenje objektov se opravlja
po potrebi, vendar najmanj enkrat letno.
Pooblaščena organizacija vodi register objektov za čiščenje odplak.
Za končno dispozicijo vsebine objektov za čiščenje odplak
si mora izvajalec oziroma lastnik pridobiti dovoljenje pristojnega
organa, razen če se vsebino objektov za čiščenje odplak prazni
na komunalno čistilno napravo. V tem primeru se postopek
določi s pravilnikom za delovanje čistilne naprave.
22. člen
Odpadne vode se v nobenem primeru ne smejo odvajati
na območje varstvenih pasov vodnih virov.
23. člen
Za zbiranje odpadne vode in živalskih iztrebkov iz hlevov je uporabnik dolžan zgraditi gnojiščno jamo ali zbiralnik
za gnojevko pri hlevih na izplakovanje. Gnojišče morajo biti
zgrajena tako, da gnojevka ne sme odtekati v javno kanalizacijo, v površinske vode ali v podtalnico oziroma kako drugače
onesnaževati okolja.
IV. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
24. člen
Viri financiranja javne službe so:
– kanalščina,
– cena čiščenja odpadnih voda,
– sredstva občinskega proračun,
– lastna sredstva občanov,
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
– različne dotacije in subvencije,
– priključnine,
– takse,
– druga sredstva, namenjena za izgradnjo in delovanje
sistemov za odvajanje in čiščenja odpadnih, komunalnih in
padavinskih voda.
25. člen
Kanalščino so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki odvajajo
odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje, na glede na
oskrbovalni vodni vir.
Stroške čiščenja odpadnih voda so dolžno plačevati vsi
uporabniki, ki preko javnega kanalizacijskega omrežja odvajajo
odpadne vode do naprav za čiščenje odpadnik komunalnih
voda.
26. člen
Višino kanalščina in cene čiščenja odpadnih voda na
predlog upravljalca in v skladu z veljavnimi predpisi potrjuje
občinski svet. Upravljavec mora v predlogu za potrditev cene
predložiti posamezne elemente cene.
Kanalščina vsebuje pri uporabnikih, ki odvajajo odpadne
vode v kanalizacijsko omrežje, stroške enostavne in razširjene
reprodukcije. Količina odvedene odpadne vode se meri po
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stanju vodomera, in sicer v m3 porabljene vode. V primeru,
da upravljavec ali uporabnik ugotovi, da je vodomer v okvari
oziroma ni mogoče odčitati dejanske porabe vode ali pa da
vodomera sploh ni, se kanalščina obračuna pavšalno na osnovi
povprečne porabe vode pri uporabnikih priključenih na javno
vodovodno omrežje v preteklem obračunskem obdobju.
Občinski svet na predlog upravljavca lahko določi drug
način plačevanja kanalščine. V nekaterih primerih lahko sklene
izvajalec javne službe z uporabnikom posebno pogodbo v skladu s tarifnim pravilnikom.
Ceno čiščenja odpadnih voda v čistilnih napravah se določi na podlagi količine odpadne vode, cene za enoto in faktorja
onesnaženosti.

– če odvaja industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo
brez ali v nasprotju s soglasjem upravljavca,
– če ne zgradi lastnega objekta za čiščenje odpadnih voda
v skladu z določili 20., 21. in 22. člena tega odloka,
– če odvaja odpadne vode v izvirne in talne vode,
– če nima urejenega zbiranja odpadne vode in živalskih
iztrebkov iz hlevov v skladu s 23. členom tega odloka,
– če ne plačuje stroškov čiščenja odpadnih voda oziroma
kanalščine.
Z denarno kaznijo od 10.000 tolarjev do 30.000 tolarjev
se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

27. člen
Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje plača
uporabnik priključnino, ki predstavlja povračilo dela stroškov za
obnovo in širitev kanalizacijskega sistema. Višino priključnine
na predlog upravljavca potrdi občinski svet.
Priključnino plača uporabnik objekta, kateri ni sofinanciral
izgradnje kanalizacijskega omrežja ter čistilnih naprav na območju občine.

VI. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

28. člen
Občinski svet lahko z odloki določi obveznost plačevanja
taks, ki se uporabljajo namensko za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda. V odloku, s katerim se
taksa uvede, mora biti določen način pobiranja in višina takse.
29. člen
Stanje na vodomeru, ki je podloga za obračun kanalščine
in cene za čiščenje odpadnih voda, odčituje pooblaščeni delavec upravljavca, ki se mora ob vstopu v objekt izkazati s pisnim
pooblastilom.
30. člen
Porabniki so dolžni plačevati kanalščino in strošek čiščenja odpadnih voda na podlagi izstavljenega računa upravljavca.
Če uporabnik meni, da obračun ni pravilen, lahko v osmih
dneh od prejetja računa vloži pismeni ugovor na upravljalca
kanalizacije.
Če je v objektu več uporabnikov se račun za porabljeno
vodo izstavi upravniku objekta. Če ta ni določen, se račun izstavi hišnemu svetu ali drugemu ustreznemu skupnemu organu
lastnikov stanovanj, ki sam opravi razdelitev na posamezne
uporabnike.
31. člen
Upravljavci drugih objektov in naprav (vodovodnega, elektro, toplovodnega, plinovodnega, telekomunikacijskega omrežja
ipd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah
zagotoviti, da ostanejo kanalizacijske naprave in omrežje nepoškodovano.
V. KAZENSKE DOLOČBE
32. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 tolarjev do 150.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek pravna oseba, fizična oseba ali samostojni podjetnik:
– če ravna v nasprotju z 9., 12., 13., 18. členom tega
odloka,
– če ne vodi katastra kanalizacijskega omrežja,
– če ne gospodari z objekti in napravami iz 11. člena tako,
da jo omogočeno normalno odvajanje odpadnih in padavinskih
voda ter da voda pred iztekom v javno kanalizacijo izpolnjuje
zahtevane pogoje,
– če odjavi ali dovoli odjavo priključka v nasprotju z določili
14. člena tega odloka,
– če priključi objekt oziroma izvede priključek na javno
kanalizacijo brez soglasja upravljavca,
– če neupravičeno ne dopusti upravljavcu dostop do kanalizacijskih objektov in naprav za potrebe vzdrževanja, meritev
in snemanj,

33. člen
Za natančnejše določbe o izvajanju javne službe odvajanja
in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda sprejme
upravljavec ustrezne pravilnike. Pravilniki začnejo veljati, ko
nanje da soglasje občinski svet občine.
34. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo komunalna
nadzorna služba in pristojne inšpekcijske službe.
35. člen
Občinski svet sprejme v enem letu od začetka veljavnosti
tega odloka sklepa, s katerim določi nepremičnine, ki so namenjene oskrbi s pitno vodo, ki imajo značaj javnega dobra.
36. člen
Določilo 10. člena se do vzpostavitve katastra komunalnih
naprav uporablja le za objekte in naprave, zgrajene po uveljavitvi tega odloka. Vzpostavitev katastra komunalnih naprav mora
biti izvedena v roku 5 let.
37. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 552/2006
Grad, dne 30. junija 2006
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l. r.

3984.

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju
Občinske volilne komisije Občine Grad

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06), 35.
in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 22/06), 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS,
št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) ter Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Grad je Občinski svet Občine
Grad na 24. izredni seji dne 18. avgusta 2006 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske
volilne komisije Občine Grad
1.
V Občinski volilni komisiji Občine Grad se razreši:
1. Marjana Štrtak Kovač, roj. 1972, dipl. pravnica, Grad
68/a – predsednica komisije.
2.
V Občinsko volilno komisijo Občine Grad se do konca
mandata volilne komisije, imenovane 27. 5. 2004, imenuje:
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1. Romana Gajšek, roj. 1970, univ. dipl. pravnica, Staneta
Rozmana 12, 9000 Murska Sobota – predsednica komisije.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-741/06
Grad, dne 18. avgusta 2006
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l. r.

3985.

Odredba o razporeditvi poslovnega časa in
uradnih ur v Občinski upravi Občine Grad

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 in 51/02), Uredbe o poslovnem času, uradnih
urah in delovnem času v organih državne uprave (Uradni list
RS, št. 21/01, 54/02, 31/03 in 18/04) in 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00 in 24/01) izdajam

ODREDBO
o razporeditvi poslovnega časa in uradnih ur
v Občinski upravi Občine Grad

Št.

3. člen
Uradne ure za neposredno poslovanje s strankami so:
– v ponedeljek
od 8. do 12. in od 13. do 15. ure,
– v sredo
od 8. do 12. in od 13. do 17. ure,
– v petek
od 8. do 13. ure.
4. člen
Premakljiv začetek delovnega časa v Občini Grad je
med 7. in 8. uro, premakljiv konec delovnega časa pa je v
ponedeljek, torek in četrtek med 15. in 16. uro, v sredo med
17. in 18. uro in v petek med 13. in 14. uro.
5. člen
Delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo) se
sme odrediti pod pogoji, določenimi z zakonom.
Nadurno delo odredi župan s pismeno odredbo oziroma
s sklepom za določitev nadurnega dela praviloma vnaprej.
Če zaradi dela oziroma nujnosti naloge to ni možno, se lahko
nadurno delo odredi ustno, pisno odredbo pa se izda nakna-
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dno najkasneje do konca delovnega tedna po opravljenem
nadurnem delu.
Nadurno delo lahko traja na teden največ 8 ur, maksimalno število nadur v posameznem mesecu je 20 ur oziroma
na leto 180 ur.
Opravljeno nadurno delo se delavcu izplača pri mesečni
plači, delavec oziroma delavka pa lahko nadure izkoristi v
obliki prostih ur oziroma celodnevne odsotnosti.
6. člen
Evidentiranje prisotnosti, odsotnosti, ugotavljanje prisotnosti na delu in odsotnosti z dela ter dopustov, bolniških
izostankov itd. se evidentira na obrazcu zbirnik ur in obračun
plač za posamezni mesec. Konec meseca vodja občinske
uprave preveri evidenco na obrazcu in jo predloži v podpis
županu ter nato odda v računovodstvo občine.
7. člen
Razporeditev delovnega časa občinske uprave mora
biti objavljena in na primeren način označena v poslovnih
prostorih občinske uprave. Občinska uprava mora o razporeditvi uradnih ur za stranke v Občinski upravi Občine Grad
na krajevno običajen način obvestiti stranke.
8. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 377/2004
Grad, dne 29. aprila 2004
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.

1. člen
S to odredbo se določa začetek, konec, trajanje ter razporeditev poslovnega časa in razporeditev uradnih ur za neposredno poslovanje s strankami v Občinski upravi Občine Grad.
2. člen
Poslovni čas v občinski upravi se razporedi na pet delovnih dni tako, da traja:
– v ponedeljek
od 8. do 15. ure,
– v torek
od 8. do 15. ure,
– v sredo
od 8. do 17. ure,
– v četrtek
od 8. do 15. ure,
– v petek
od 8. do 13. ure.
Poslovni čas je hkrati tudi obvezna prisotnost zaposlenih na delu.
V primerih, ko to narekuje značaj nalog v občinski upravi
ali način njihovega dela, lahko župan ali po njegovem pooblastilu vodja občinske uprave za posamezno delovno mesto ali
skupino zaposlenih, razporedi delovni čas tudi na soboto in
nedeljo oziroma drugače, kot je določeno v prvem odstavku
3. člena te odredbe.
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KUZMA
3986.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Kuzma

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) (ZLS
– UPB1) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS,
št. 21/99, 12/01, 72/02, 90/02 in 113/03) je Občinski svet Občine Kuzma na 23. redni seji dne 25. avgusta 2006 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Kuzma
1. člen
V Statutu Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99,
12/01, 72/02, 90/02 in 113/03) se v 1. členu v celoti črta besedilo drugega odstavka in se nadomesti z besedilom:
»Sedež občine je v Kuzmi 60c«.
2. člen
V 15. členu se v drugem odstavku v celoti črta besedilo
desete alinee in se nadomesti z besedilom: »na predlog župana odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana«.
3. člen
V 29. členu se v drugem odstavku doda nova alinea,
ki se glasi:
»– imenuje in razrešuje podžupana izmed članov občinskega sveta«
4. člen
V 33. členu se črta besedilo drugega stavka.
V 33. členu se v celoti črta besedilo četrtega odstavka
in se nadomesti z naslednjim besedilom:
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»Podžupan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal
poklicno, če tako predlaga župan. O poklicnem opravljanju
funkcije podžupana odloči Občinski svet«.
5. člen
V 36. členu se črta besedilo drugega odstavka in besedne zveze »oziroma podžupan« in »oziroma podžupana« v
četrtem odstavku. V petem odstavku se črta besedna zveza
»oziroma podžupanu«.
6. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat dosedanji sestavi Posebne občinske volilne komisije za volitve
članov Občinskega sveta Občine Kuzma (Uradni list RS,
št. 78/02).
Št. 041-1/2006-13
Kuzma, dne 25. avgusta 2006
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

Št. 900-2/82006-6
Kuzma, dne 25. avgusta 2006
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

3987.

Sklep o imenovanju posebne Občinske
volilne komisije Občine Kuzma za volitve
člana Občinskega sveta Občine Kuzma
– predstavnika romske skupnosti

Na podlagi tretjega odstavka 33. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 28/06 – uradno prečiščeno
besedilo (ZLV-UPB2)) in 15. člena Statuta Občine Kuzma
(Uradni list RS, št. 21/99, 12/01, 72/02, 90/02 in 113/03) je
Občinski svet Občine Kuzma na 23. redni seji dne 25. avgusta 2006 sprejel

SKLEP
o imenovanju posebne Občinske volilne
komisije Občine Kuzma za volitve člana
Občinskega sveta Občine Kuzma – predstavnika
romske skupnosti
I.
V posebno Občinsko volilno komisijo Občine Kuzma za
volitve člana Občinskega sveta Občine Kuzma – predstavnika romske skupnosti se imenujejo:
1. Andreja Bukovec, roj. 26. 2. 1973, Stara ulica 8, 9000
Murska Sobota – predsednica
2. Jasna Senčar, roj. 10. 6. 1971, Stara cesta 83, 9240
Ljutomer – namestnica predsednice
3. Jože Cener, roj. 10. 6. 1982, Gornji Slaveči 75, 9263
Kuzma – član
4. Marija Čurman, roj. 23. 5. 1951, Kuzma 75, 9263
Kuzma – namestnica člana
5. Zdravko Cener, roj. 12. 9. 1976, Dolič 69, 9263 Kuzma – član
6. Franc Fartek, roj. 18. 6. 1959, Gornji Slaveči 42, 9263
Kuzma – namestnik člana
7. Boris Horvat, roj. 14. 6. 1979, Kuzma 66, 9263 Kuzma – član
8. Lea Sukič, roj. 28. 1. 1974, Dolič 106, 9263 Kuzma
– namestnica člana.
II.
Mandatna doba članov posebne občinske volilne komisije za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske
skupnosti traja štiri leta.
III.
Sedež posebne občinske volilne komisije je Občina
Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma.

PODČETRTEK
3988.

Dopolnitev Statuta Občine Podčetrtek

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, UPB-1) in 17. člena Statuta Občine
Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06) je Občinski svet Občine
Podčetrtek na 25. redni seji dne 24. 8. 2006 sprejel

DOPOLNITEV STATUTA
Občine Podčetrtek
1. člen
V Statutu Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06)
se v 6. členu za prvim odstavkom dodajo novi drugi, tretji in
četrti odstavek, ki se glasijo:
»Župan ima župansko verigo, ki je simbol županske
funkcije in županske časti. Ta simbol je prehodnega značaja, kar pomeni, da ga vsakokratni župan preda svojemu
nasledniku.
Župan ima županski znak, ki je simbol županske funkcije in županske časti. Ob prejemu postane njegova osebna
last.
Člani občinskega sveta imajo svetniški znak, ki je simbol svetniške funkcije in svetniške časti. Ob prejemu znaka
le-ta postane osebna last člana občinskega sveta.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek, postanejo peti,
šesti in sedmi odstavek.
2. člen
Te dopolnitve statuta se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 032-031/2006
Podčetrtek, dne 25. avgusta 2006
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

3989.

Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec
Osnovne šole Podčetrtek

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1) in Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03 – UPB1), Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03) ter 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06) je Občinski svet Občine
Podčetrtek na 25. redni seji dne 24. 8. 2006 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

SKLEP
o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne
šole Podčetrtek
1.
V Osnovni šoli Podčetrtek, Enoti vrtec Podčetrtek, se
izvajajo dnevni programi vzgoje in varstva predšolskih otrok
v trajanju 5–10 ur. Cena programa je 81.170 SIT.
2.
Dnevna cena prehrane je 280,00 SIT.
3.
Plačilo staršev se obračunava po Pravilniku o plačilu
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98,
84/98, 102/00, 111/00, 92/02, 120/03, 110/05 in 45/06).
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 9. 2006 dalje.
Št. 032-030/2006
Podčetrtek, dne 25. avgusta 2006

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Rogašovci za leto 2006

O D L OK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Rogašovci za leto 2006
1. člen
Spremeni in dopolni se 2. člen Odloka o proračunu
Občine Rogašovci za leto 2006 (Uradni list RS, št. 119/05)
tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

I.
70
700

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

711
712
713
714
72
720
721
722

II.
40

Skladno z določilom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98
in 61/99 – odl. US), na podlagi 57. člena Zakona o lokalni
samoupravi (uradno prečiščeno besedilo – ZLS-UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05), 40. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 17. člena
Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02,
29/03, 88/05 in 79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci na
25. redni seji dne 25. 8. 2006 sprejel

A.

710

731
74
740

ROGAŠOVCI

Konto Opis

706
71

73
730

Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

3990.

703
704

v tisoč SIT
Rebalans
proračuna
za leto
2006

400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
42
420
43
430
431
432
III.
B.
75

478.701
89.378
82.149
75.154

750
751
44
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DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
DRUGI DAVKI
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
PREJETE DONACIJE (730+731)
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
TRANSFERNI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
INVESTICIJSKI TRANSFERI
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO
PRORAČUNSKI UPORABNIKI
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

Stran

9803
2.621
4.374
7.229
2.661
1.308
0
440
2.820
3.272

3.272
0

386.051
386.051
518.693
96.111
11.342
2.039
79.830
900
2.000
162.158
6.450
63.090
15.400
77.218
242.294
242.294
18.130

15.180
2.950
–39.992

780
780
0

Stran

440
441
VI.
C.
50
500
55
550
IX.
X.
XI.
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DANA POSOJILA
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB
KONCU PRETEKLEGA LETA

Uradni list Republike Slovenije

780

Rogašovci, se dodelijo sredstva iz občinskega proračuna sorazmerno številu volivcev, ki jih je dobila posamezna politična
stranka na volitvah. Stranka pridobi sredstva iz proračuna
občine, če je dobila najmanj 50% glasov potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.

2.688
2.688

2. člen
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih
strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko
leto in znaša 107,00 SIT mesečno za dobljen glas na volitvah
za člane Občinskega sveta Občine Rogašovci.

–41.900
–2.688

3. člen
Sredstva se političnim strankam nakazujejo mesečno
na njihove račune.

0

39.992
41.913

2. člen
Ocenjeni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti (ožjih
delov), ki so zajeti v 1. členu, se namenijo izključno za njihovo neposredno porabo.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od veljavnosti odloka o proračunu
Občine Rogašovci za leto 2006.
Št. 0090-0001/2006-01/02-10
Rogašovci, dne 25. avgusta 2006
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb l.r.

3. člen
Zmanjšanje sredstev na računih v višini 41.900.000,00 SIT
se pokrije iz sredstev na računih občine in ožjih delov lokalne
skupnosti prenesenih iz preteklega proračunskega leta.
4. člen
Prerazporejanje sredstev proračunskih postavk mora biti v
skladu z določili 38. in 39. člena ZJF zaradi zagotavljanja zakonskih nalog in nemotenega izvrševanja proračuna oziroma neusklajenosti med prihodki in odhodki za posamezne namene.

3992.

Sklep o imenovanju komisije za pripravo
volilnega imenika pripadnikov romske
skupnosti Občine Rogašovci

5. člen
Spremeni se tretji odstavek 7. člena tako, da se glasi:
»O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.000.000,00 tolarjev odloča župan, na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, in o tem obvešča občinski svet.«

Na podlagi 41. člena Zakona o volilni evidenci (Uradni
list RS, št. 52/02 in 17. člena Statuta Občine Rogašovci
(Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05 in 79/06) je
Občinski svet Občine Rogašovci na 25. redni seji dne 25. 8.
2006 sprejel

6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

SKLEP
o imenovanju komisije za pripravo volilnega
imenika pripadnikov romske skupnosti Občine
Rogašovci

Št. 410-0014/2006-01/03-6
Rogašovci, dne 25. avgusta 2006
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb l.r.

3991.

Sklep o financiranju političnih strank v Občini
Rogašovci

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah –
uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05) in
17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99,
76/02, 29/03, 88/05 in 79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci na 25. redni seji dne 25. 8. 2006 sprejel

SKLEP
o financiranju političnih strank
v Občini Rogašovci
1. člen
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za Občinski svet Občine

1.
V komisijo za sestavo volilnega imenika pripadnikov
romske skupnosti se imenujejo:
– Stanko Baranja, roj. 13. 12. 1959, Serdica 114, Rogašovci – predsednik,
– Herman Kisilak, roj. 5. 2. 1953, Serdica 1/d, Rogašovci – član,
– Simon Horvat, roj. 11.1979, Serdica 114, Rogašovci
– član,
– Jožef Cener, roj. 7. 2. 1975, Serdica 114/d, Rogašovci
– član,
– Štefan Nemec, roj. 9. 10. 1957, Pertoča 138, Rogašovci – član.
2.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 040-0001/2006-01/02-10
Rogašovci, dne 25. avgusta 2006
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3993.

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju
Občinske volilne komisije Občine Rogašovci

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 22/06) in
17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99,
76/02, 29/03, 88/05 in 79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci na 25. redni seji dne 25. 8. 2006 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske
volilne komisije Občine Rogašovci
1.
Geza Kisilak, univ.dipl.ekonomist, roj. 22. 1. 1962, Sveti
Jurij 31, se razreši dolžnosti člana Občinske volilne komisije.
2.
V Občinsko volilno komisijo se do konca mandata Občinske volilne komisije, imenovane dne 27. 2. 2004, imenuje:
za člana Danijel Fartek, roj. 1. 9. 1982, Serdica 116,
Rogašovci.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 006 01-3/2003-21
Rogašovci, dne 25. avgusta 2006
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb l.r.

3994.

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju
posebne Občinske volilne komisije Občine
Rogašovci

Na podlagi 33., 35., 36. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS,
št. 22/06) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list
RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05 in 79/06) je Občinski svet
Občine Rogašovci na 25. redni seji dne 25. 8. 2006 sprejel

Št.
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Št. 040-0001/2006-01/02-9
Rogašovci, dne 25. avgusta 2006
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb l.r.
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Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o
občinskem lokacijskem načrtu za območje
Šmartno jug

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1)
in 13. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list
RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je župan Občine Šmartno
pri Litiji sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem
lokacijskem načrtu za območje Šmartno jug
I
Župan Občine Šmartno pri Litiji odreja javno razgrnitev
osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje
Šmartno jug (v nadaljevanju: Odlok).
II
Javna razgrnitev osnutka Odloka se začne osem dni po
objavi v Uradnem glasilu Občine Šmartno pri Litiji in se razgrne na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, ter traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek Odloka lahko podajo vsi zainteresirani.
V času javne razgrnitve osnutka Odloka bo organizirana
javna obravnava, ki jo organizira uprava Občine Šmartno pri
Litiji. Obravnava bo 14. 9. 2006 ob 10. uri v prostorih Občine
Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
III
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične in pravne
osebe, se pošljejo županu Občine Šmartno pri Litiji. Le-ta
zavzame stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu
svetu Občine Šmartno pri Litiji.
IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu
Občine Šmartno pri Litiji.
Šifra: 352-03/2005
Šmartno pri Litiji, dne 24. avgusta 2006
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

1.
Geza Kisilak, univ. dipl. ekonomist, roj. 22. 1. 1962,
Sveti Jurij 31, se razreši dolžnosti člana posebne Občinske
volilne komisije.

3.
Ta sklep začne veljati z dnem z dnem sprejema in se
objavi v Uradnem listu RS.

Stran
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SKLEP
o spremembi Sklepa o imenovanju posebne
Občinske volilne komisije Občine Rogašovci

2.
V posebno Občinsko volilno komisijo se do konca mandata posebne Občinske volilne komisije, imenovane dne
30. 8. 2002, imenuje:
za člana Danijel Fartek, roj. 1. 9. 1982, Serdica 116,
Rogašovci.
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ŽIROVNICA
3996.

Program priprave strategije prostorskega
razvoja Občine Žirovnica

PROGRAM PRIPRAVE
strategije prostorskega razvoja Občine Žirovnica
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo strategije prostorskega razvoja Občine Žirovnica.
a) Občina Žirovnica leži v severovzhodnem delu Gorenjske, na severnem robu Ljubljanske kotline, ob vznožju
Stola. Na severu je območje omejeno z državno mejo med
Slovenijo in Avstrijo, na vzhodu meji na občini Radovljica in
Tržič, na zahodu na Jeseniško občino, medtem ko na jugu
meji na občino Bled.
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Območje občine je veliko 42,39 km² in ima 10 naselij.
Leta 2002 je v občini živelo 4 071 prebivalcev. Gostota naseljenosti je 96 ljudi na km².
Ravninsko območje občine leži na levem bregu reke
Save Dolinke, ki je del Ljubljanske kotline. Po pokrajini prevladujejo terase, ki so večinoma urejene v travnike, pašnike
in njive. Tla ravnine so na debelo zasuta s konglomeratom in
prodom, tako da deževnica ponika v notranjost in prehaja v
talno vodo. Severno od ravnine se dvigajo Zahodne Karavanke z najvišjim vrhom Karavank, Stolom (2236 m). V Stolovi
gorski skupini prevladujejo trijasni apnenci in dolomiti.
Mrežo naselij v Občini Žirovnica sestavljajo: naselja
Breg, Breznica, Doslovče, Moste, Rodine, Selo, Smokuč,
Vrba in Zabreznica in Žirovnica. Kot je opredeljeno tudi v
sedanjih planskih dokumentih – Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
Občine Jesenice za območje Občine Žirovnica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/86, 2/88, 8/88, 6/89, 2/90 in Uradni
list RS, št. 24/90, 28/90, 31/90, 51/98, 65/99), naj bi se v
naselju Žirovnica oblikovalo obrtno – proizvodno središče,
na Breznici upravno središče in ruralno središče v Smokuču.
Celotno območje občine gravitira še na javne funkcije Jesenic oziroma Radovljice.
Cestna mreža je precej razvejana, a kapaciteta in potek
cest ni povsod primeren, posamezni odseki z vidika varnosti
niso zadostno urejeni (manjkajo obvoznice, pločniki, parkirišča, nezadostna širina ceste ...).
Območje občine rabi boljše povezave znotraj občine
(obvoznica).
Komunalna infrastruktura je dokaj razvita, delež prebivalstva z dostopom oziroma uporabo le te pa je naslednji:
– vodovodno omrežje 97.7%
– kanalizacijsko omrežje 20.9%
– elektrika 98.7%
– centralno ogrevanje 83.5%
– kabelska TV 84.5%
– telefon 82.7%
– plin 3.1%
(podatki Statističnega urada RS, popis 2002)
b) Razlog za pripravo Strategije prostorskega razvoja
Občine Žirovnica je Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1),
ki predpisuje izdelavo povsem novih prostorskih aktov na
državnem, regionalnem in lokalnem nivoju.
Veljavni prostorski plan Občine Žirovnica, ki kljub nedavno sprejetim spremembam ne zagotavlja več želenega
usmerjanja prostorskega razvoja, je potrebno v skladu z
ZUreP-1 nadomestiti s prostorsko strategijo, ki bo ob upoštevanju državnih usmeritev, na lokalni ravni na novo opredelila
prostorski razvoj občine in usmeritve za urejanje prostora v
novih družbeno gospodarskih pogojih.
Glede na stanje in težnje v prostoru je priprava Strategije prostorskega razvoja občine (v nadaljnjem besedilu
SPRO) Žirovnica potrebna predvsem zaradi naslednjih vsebinskih razlogov:
– razvojnih potreb občine in pobud fizičnih ter pravnih
oseb po stanovanjskih, obrtnih, proizvodnih in poslovnih površinah ter površinah za razvoj izobraževanja, kulturnega in
športnega življenja,
– učinkovitejšemu načrtovanju prometne, komunalne in
energetske infrastrukture v občini,
– pospeševanju razvoja podeželja in varovanja krajine
ter razvoja turizma na vasi,
– pospeševanju razvoja tržnega gospodarstva,
– povezovanju z ostalimi občinami in regijami,
– sanaciji degradiranih območij, če bi se z analizami
pokazalo da taka območja obstajajo,
– reševanju obstoječih problemov prostorskega razvoja
občine.
c) Pravno podlago za pripravo SPRO Žirovnica predstavlja Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in
8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1: v nadaljevanju ZUreP-1). Na
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podlagi četrtega odstavka 171. člena ZUreP-1 občine pričnejo s pripravo SPRO po uveljavitvi Strategije prostorskega
razvoja Slovenije in jo morajo sprejeti najkasneje v treh letih
po sprejemu strategije prostorskega razvoja Slovenije.
2. Predmet in programska izhodišča SPRO Žirovnica
a) Predmet SPRO je opredelitev izhodišč in vizije prostorskega razvoja občine ter določitev usmeritev za razvoj
dejavnosti v prostoru in njegove rabe, tako da bodo zagotovljeni pogoji za usklajen in vzdržen razvoj na območju občine
ter da bo omogočeno usmerjanje prostorskih razvojnih procesov in z njimi povezanih prostorskih ureditev ter uveljavljanje
prostorskih ukrepov za njeno izvajanje.
b) Vsebina SPRO Žirovnica določa:
1. izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine,
2. zasnovo razmestitve dejavnosti v prostoru,
3. zasnovo posameznih sistemov lokalnega pomena,
kot so:
– zasnova poselitve vključno z zasnovami rabe urbanih
površin, prenove obstoječega stavbnega fonda ter sanacije
degradiranih urbanih območij,
– zasnovo prometne in komunalne infrastrukture,
– zasnovo krajine s prikazom kmetijskih in gozdnih zemljišč, vodnih virov, vodnogospodarskih sistemov, območij
rudnin, naravnih in kulturnih vrednot ter ogroženih območij,
4. območje urbanistične zasnove naselij za katera bi se s
študijo izkazalo, da je urbanistično zasnovo potrebno izdelati,
5. območje krajinske zasnove doline Završnice in Karavank (če se v strokovnih podlagah pokaže potreba po
izdelavi),
6. ukrepi za izvajanje prostorske strategije prostorskega
razvoja občine.
c) Programska izhodišča Strategije prostorskega razvoja Občine Žirovnica:
– upoštevanje Strategije prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskega reda Slovenije s poudarkom na lokalnih
posebnostih,
– skladen razvoj Občine Žirovnica po načelih trajnostnega razvoja, v povezavi z gospodarskimi, družbenimi in
okoljskimi razmerami,
– vzdržen prostorski razvoj, usklajen z razvojnimi in
poselitvenimi potrebami,
– upoštevanje razvojnih dokumentov posameznih nosilcev urejanja prostora,
– usmerjanje prostorskega razvoja skladno z varstvenimi usmeritvami in zahtevami s področja varstva okolja,
ohranjanja narave, varstva naravnih virov in varstva kulturne
dediščine ter sanacijo degradiranih območij,
– povezovanje posameznih območij znotraj občine, povezovanje občinskega prostora s sosednjimi občinami in
povezovanje občine s širšim regionalnim prostorom,
– spodbujanje kvalitetnega lokalnega prostorskega razvoja,
– spodbujanje za razvoj ustreznih storitvenih in oskrbnih funkcij, razvoj delovnih mest za okoliško prebivalstvo ter
omogočanje možnosti za športno in kulturno dejavnost,
– zagotavljanje prebivalcem naselij možnost za vsakodnevno oskrbo, izobraževanje, informiranje in druženje,
– zagotavljanje zadostne in dostopne oskrbe z družbenimi in drugimi storitvenimi dejavnostmi, ne glede na obseg
svojega gravitacijskega območja.
d) Urbanistična zasnova naselij za katera bi se s študijo izkazalo, da je urbanistično zasnovo potrebno izdelati,
opredeljuje:
– ureditveno območje urbanistične zasnove,
– zasnovo dejavnosti v prostoru,
– območje prenove naselja in koncept prenove,
– območja za širitev naselja in namensko rabo površin,
– zasnovo prometne in komunalne infrastrukture,
– usmeritve za varstvo okolja, ohranjanje narave in
kulturne dediščine,
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– členitev območja urbanistične zasnove na posamične
enote in okvirna območja za urejanje z lokacijskimi načrti in
prostorskim redom.
Urbanistična zasnova se pripravi za naselja, katerim
se določajo območja za njihovo širitev ali prenovo in pokaže
potreba po umestitvi različnih dejavnosti.
e) Krajinska zasnova doline Završnice in Karavank
opredeljuje:
– ureditveno območje krajinske zasnove,
– uskladitev interesov v prostoru, vplive na krajino, naravno dediščino, biotsko raznovrstnost, naravne vrednote ter
kakovost okolja,
– obstoječe in predvidene dejavnosti – šport, turizem,
kmetijsko ponudbo, rekreacijo, stanovanjsko gradnjo in gradnjo za potrebe kmetijstva,
– usmeritve za prostorski red občine oziroma lokacijske
načrte.
Krajinska zasnova bo izdelana naknadno, kot dopolnitev prostorske strategije, če se v strokovnih podlagah pokaže
potreba po izdelavi.
Občina Žirovnica bo, če bo izražen interes za izdelavo
skupnih elementov strategije prostorskega razvoja, predvsem na področju prometa, infrastrukture, deponiranja odpadkov ter drugih skupnih projektov usklajevala interese z
interesi sosednjih občin.
3. Okvirno ureditveno območje SPRO Žirovnica
Okvirno ureditveno območje strategije prostorskega razvoja Občine Žirovnica je celotno območje občine. Izdelava
urbanistične zasnove Žirovnica bo omejena na naselja za
katera bi se s študijo izkazalo, da je urbanistično zasnovo
potrebno izdelati. V postopku izdelave se lahko območje
urbanistične zasnove glede na rezultate drugih strokovnih
podlag razširi še na območja sosednjih naselij ali druga območja izven meje poselitve. Meje krajinske zasnove se določi
glede na rezultate strokovnih podlag.
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in
mnenja ter in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri
pripravi SPRO Žirovnica
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice za pripravo prostorske strategije, so ministrstva in organi v njihovi
sestavi, ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi
prostorske strategije in so določeni s tem programom priprave. Nosilci urejanja prostora podajo ključna izhodišča za pripravo prostorske strategije, in sicer z vidika gospodarskega
in družbenega razvoja ter varstva okolja.
Nosilci urejanja prostora so zadolženi da:
– pripravijo smernice in mnenja v skladu z 29. členom
ZUreP-1 ter jih posredujejo v roku 30 dni,
– sodelujejo s pripravljavcem pri pripravi SPRO,
– izdelajo in posredujejo pripravljavcu strokovne podlage razvoja ali varstva s svojega področja za pripravo
SPRO.
V primeru molka nosilca urejanja prostora se smiselno
upoštevajo izdelane strokovne podlage k zadnji spremembi
prostorskega plana.
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki v smernicah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj, pomembna s področja
njihove pristojnosti ter podajo končna mnenja, so:
a) Nosilci urejanja prostora
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski
razvoj poda izhodišča za razvoj poselitve;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 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;
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5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje
Donave, Oddelek območja zgornje Save poda izhodišča za
varstvo okolja lokalnega pomena;
6. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost poda izhodišča in usmeritve za področje gospodarskega razvoja Slovenije, spodbujanje investicij
in krepitev konkurenčnih sposobnosti gospodarstva;
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji
trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve poda izhodišča
za področje preskrbe in državnih blagovnih rezerv;
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo
poda izhodišča za racionalno rabo energije in energetskih
virov ter za prostorsko zasnovo omrežja energetske infrastrukture;
9. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
Sektor za rudarstvo poda izhodišča za rabo potencialnih
nahajališč mineralnih surovin;
10. Ministrstvo za promet, Direkcija za ceste, poda
izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega cestnega
omrežja;
11. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor
za planiranje in analize poda izhodišča, ki se nanašajo na
razvoj državnega cestnega omrežja in državnih kolesarskih
poti, razen omrežja avtocest;
12. Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno letalstvo poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj civilnega
letalstva, letališč in vzletišč;
13. Ministrstvo za promet, Javna agencija za Železniški
promet, poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj železniškega prometa;
14. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo opredeli izhodišča prostorskega razvoja ter režimov urejanja območij in infrastrukture,
ki so namenjena za potrebe obrambe;
15. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje opredeli izhodišča, usmeritve in ukrepe za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami;
16. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami opredeli izhodišča, usmeritve
in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
17. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za kmetijstvo, pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje potencialov kmetijskih zemljišč;
18. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje gozdov;
19. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za lovstvo
in ribištvo pripravi izhodišča za razvoj dejavnosti lovstva in
ribištva;
20. Ministrstvo za zdravje poda izhodišča za razvoj
omrežja ustanov zdravstvene dejavnosti;
21. Ministrstvo za šolstvo in šport poda izhodišča za
razvoj omrežja izobraževalnih ustanov osnovnega šolstva
ter razvoja športa;
22. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine ter druge
dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne;
23. Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno
politiko poda izhodišča za usklajen in trajnosten regionalni in
lokalni prostorski razvoj;
b) Nosilci javnih pooblastil
24. Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled poda izhodišča za področje gozdarstva lokalnega pomena;
25. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE
Kranj poda izhodišča za ohranjanje narave;
26. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Kranj poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine lokalnega
pomena;
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27. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Območna
enota Kranj, Izpostava Jesenice poda izhodišča za razvoj
kmetijstva na lokalnem nivoju;
28. ELES Elektro – Slovenija d.o.o. Ljubljana poda izhodišča za področje prenosa električne energije;
29. Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. poda izhodišča
za razvoj elektrarn;
30. Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d. poda izhodišča za področje prenosa in
distribucije električne energije lokalnega pomena;
31. Telekom Slovenije d.d. poda izhodišča za področje
telekomunikacij in zvez lokalnega pomena;
32. Geoplin plinovodi, d.o.o. Ljubljana, poda izhodišča
za področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina;
33. JEKO-IN d.o.o., javno komunalno podjetje, sektor komunala, poda izhodišča za področje čiščenja odpadnih voda;
34. JEKO-IN d.o.o., javno komunalno podjetje, sektor
vodovod, poda izhodišča za področje vodooskrbe;
35. Plinstal d.d., Jesenice, poda izhodišča za področje
distribucije zemeljskega plina;
36. UPC Telemach širokopasovne komunikacije, d.o.o.
poda izhodišča za področje kabelske televizije;
c) Drugi udeleženci (druge občine, društva)
37. Občina Žirovnica poda izhodišča za področje razvoja
gospodarstva, družbene javne infrastrukture (zdravstva, šolstva,
športa, socialnega varstva, javne uprave …) lokalnega pomena,
turizma, kmetijstva, prometa, vodooskrbe, zbiranja in čiščenja
odpadnih vod in druge infrastrukture lokalnega pomena;
38. Ribiška družina Jesenice poda izhodišča za področje
ribištva;
39. Lovska družina Stol, Moste, poda izhodišča za področje lovstva.
Kolikor se ugotovi, da se za izdelavo predloga Strategije prostorskega razvoja Občine Žirovnica potrebuje dodatne
smernice, lahko pripravljavec prostorskega akta k sodelovanju
povabi tudi druge organe in organizacije.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag
Prioritetno se preveri aktualnost in uporabnost že izdelanih strokovnih podlag. Že izdelane strokovne podlage so
predvsem:
1. Dolgoročni razvojni program Občine Žirovnica,
2. Program investicij v Občini Žirovnica do leta 2015,
3. Predlog sprememb programa investicij in načrta razvojnih programov v Občini Žirovnica do leta 2015,
4. Program razvoja kmetijstva v Občini Žirovnica
2003–2007,
5. Varstvo kulturne dediščine, Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žirovnica,
6. Naravovarstvene smernice za pripravo prostorskega
plana Občine Žirovnica, Varstvo naravnih vrednot v Občini Žirovnica,
7. Regionalni razvojni program Gorenjske 2002–2006,
8. Načrt razvoja človeških virov z dolgoročno analizo potreb na trgu dela na Gorenjskem,
9. Študija izvedljivosti malih kmetijsko- predelovalnih obratov na Gorenjskem,
Pripravljavec v sodelovanju z izdelovalcem poskrbi za
pripravo obveznih strokovnih podlag:
– analizo stanja in teženj v prostoru,
– analizo razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v
prostoru,
– študijo ranljivosti prostora.
Za območje urbanistične zasnove se, v okviru obveznih
strokovnih podlag, podrobneje obdelajo področja, katerih vsebina je določena s Pravilnikom o podrobnejši vsebini obliki in
načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah
njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 24/04).
Posamezni nosilec urejanja prostora v skladu s tem programom priprave pripravljavcu na njegovo zahtevo predloži
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strokovne podlage s svojega področja, pri čemur mora upoštevati raven podrobnosti obravnavane problematike. Strokovne
podlage nosilcev urejanja prostora, s katerimi razpolagajo, so
predvsem podatki in analize stanja in teženj prostorskega razvoja dejavnosti, predlogi morebitnih razvojnih potreb ali prostorskih
ureditev s področja dejavnosti nosilca urejanja prostora, vključno z njihovimi operativnimi programi ter drugi pogoji in omejitve
za razvoj dejavnosti v prostoru.
6. Celovita presoja vplivov na okolje (v nadaljevanju
tudi CPVO) in presoja sprejemljivosti prostorske strategije
V postopku priprave prostorske strategije bo predvidoma
potrebno izvesti celovito presojo vplivov njene izvedbe na okolje
po ZVO-1 oziroma presojo sprejemljivosti prostorske strategije
po ZON-B. V zvezi s tem bo pripravljavec pridobil ustrezno
odločbo Ministrstva za okolje in prostor.
V okviru postopka CPVO se ugotovi in oceni vplive na
okolje ter vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave,
varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v prostorski
strategiji in pridobi potrdilo – odločba Ministrstva za okolje in
prostor (v nadaljevanju: MOP) o sprejemljivosti njene izvedbe
na okolje.
Za izvedbo CPVO mora pripravljavec prostorske strategije zagotoviti okoljsko poročilo, ki mora vsebovati informacije, potrebne za CPVO. Pripravljavec prostorske strategije
mora zagotoviti tudi revizijo okoljskega poročila in od MOP
pridobiti potrdilo o ustreznosti okoljskega poročila. Okoljsko
poročilo, revizija okoljskega poročila in predlog prostorske
strategije se javno razgrnejo po postopku, ki je predpisan v
ZUreP-1.
Pri pripravi prostorske strategije je potrebno na posebnih varstvenih območjih in potencialnih posebnih ohranitvenih
območjih (območja Natura 2000) izvesti presojo sprejemljivosti vplivov oziroma posledic prostorske strategije glede na
varstvene cilje teh območij. Oceno o sprejemljivosti vpliva oziroma posledicah prostorske strategije na posebna varstvena
območja poda MOP v postopku CPVO po ZVO-1.
7. Način pridobitev strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z Zakonom o
urejanju prostora (ZUreP-1).
8. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Geodetske podlage za pripravo SPRO Žirovnica pridobi
pripravljavec. SPRO Žirovnica se prikaže na uradnih geodetskih podlagah državne geodetske službe, preglednih načrtih v
merilu 1: 50.000, in 1:25.000. Uporabljajo se še: digitalni orto
foto, temeljni topografski načrt 1: 5.000, 10.000 in 50.000 ter
digitalni katastrski načrt. Vse geodetske podloge morajo biti
novelirane.

so:

9. Rok za pripravo prostorskega akta
Pomembnejši koraki pri pripravi prostorske strategije

– Obvestilo o nameri
– Prva prostorska konferenca je že izvedena 29. 3.
2006.
Prostorsko konferenco je pripravljavec sklical in vodil v
skladu z 28. členom ZUreP-1. Datum, kraj in čas konference
je pripravljavec v skladu z ZUreP-1 objavil v sredstvih javnega
obveščanja (Gorenjski glas).
– Priprava študij in strokovnih podlag
Študije in strokovne podlage morajo biti izdelane pred
začetkom izdelave predloga SPRO Žirovnica.
– Objava programa priprave v Uradnem listu Republike
Slovenije
– Pridobivanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora
Pripravljavec po sprejemu in objavi programa priprave
pozove nosilce urejanja prostore iz 4. točke tega programa, da
v roku 30 dni dajo smernice za pripravo SPRO Žirovnica.
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– Izdelava predloga SPRO do decembra 2006
Na podlagi ugotovitev iz strokovnih podlag in analiz izdelovalec opredeli prostorske ureditve, ki bodo predmet obravnave prostorske strategije in za njih oblikuje izhodišča za urejanje
prostora. Na pobudo župana se predlog lahko obravnava na
občinskem svetu.
Vzporedno s pripravo predloga prostorske strategije oziroma pred javno razgrnitvijo predloga teče izdelava
okoljskega poročila, njegova revizija in pridobitev potrdila
o ustreznosti okoljskega poročila, v kolikor ga bo zahtevalo
Ministrstvo za okolje in prostor pred začetkom izdelave prostorske strategije.
– Druga prostorska konferenca
Zbor druge prostorske konference skliče in vodi pripravljavec najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo prostorskega akta, predvidoma januarja 2006.
– Javna razgrnitev in obravnava prostorskega akta, februar 2007.
Po sprejemu sklepa župana o javni razgrnitvi se predlog
SPRO Žirovnica javno razgrne za najmanj 30 dni. V času javne
razgrnitve pripravljavec organizira javno obravnavo predloga.
O pripombah in predlogih, danih v času javne razgrnitve, pripravljavec vodi zapisnik, o njih zavzame stališče ter zagotovi,
da se prostorski akt dopolni v skladu s stališči do pripomb
in predlogov. Stališča sprejme župan s sklepom. Pripravi se
dopolnjen predlog.
– Pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora, april, maj 2007.
Po javni razgrnitvi pripravljavec dopolni prostorski akt v
skladu s stališči do pripomb in predlogov, danih v času javne
razgrnitve predloga SPRO Žirovnica in pozove pristojne nosilce urejanja prostora iz 4. točke programa, da v roku 30 dni
po prejemu vloge podajo mnenja k dopolnjenemu predlogu
SPRO Žirovnica glede na podane smernice.
– Sprejem Odloka o SPRO Žirovnica, junij 2007.
Pripravljavec posreduje usklajen dopolnjen predlog
SPRO Žirovnica v sprejem Občinskemu svetu Občine Žirovnica. Sestavni del gradiva so stališča s pripombami in predlogi iz
javne obravnave in javne razgrnitve ter priporočila prostorske
konference. Občinski svet sprejme Strategijo prostorskega
razvoja z odlokom.
– Pridobitev sklepa ministra, julij 2007.
Pred objavo Odloka o SPRO Žirovnica je treba sprejet
prostorski akt poslati ministru za prostor v potrditev. Minister
za prostor v 15 dneh od prejema vloge ugotovi ali je vloga
popolna, in v skladu z 69. členom ZUreP-1 s sklepom potrdi
skladnost SPRO Žirovnica z ZUreP-1 in na njegovi podlagi
izdanimi predpisi ter prostorskimi akti države.
– Objava odloka o prostorski strategiji
Potrjen Odlok o SPRO Žirovnica občina objavi v Uradnem listu Republike Slovenije skupaj z datumom in številko
sklepa ministra za prostor o potrditvi.
Roki za pripravo prostorskega akta, predvideni v tem
programu priprave, se lahko zaradi nepredvidenih zunanjih
okoliščin spremenijo.
akta

10. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega

Finančna sredstva za pripravo SPRO Žirovnica zagotovi
pripravljavec v okviru sprejetega proračuna občine za leto 2006
preostanek pa se predvidi v proračunu občine za leto 2007.
11. Objava in začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35007-0006/2004
Breznica, dne 8. avgusta 2006
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.
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VLADA
3997.

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi
zneska specifične in določitvi stopnje
proporcionalne trošarine za cigarete

Na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o določitvi zneska
specifične in določitvi stopnje proporcionalne
trošarine za cigarete
1. člen
V Uredbi o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list RS, št.
64/04, 140/04, 55/05 in 55/06) se besedilo 3. člena spremeni
tako, da se glasi:
»Drobnoprodajna cena cigaret iz najbolje prodajanega
cenovnega razreda na dan 1. oktobra 2006 znaša 480 tolarjev za zavojček dvajsetih cigaret.«.
2. člen
V 4. členu se v prvem odstavku število »3.570,8079«
nadomesti s številom »3.608,3924«.
3. člen
V 4.a členu se število »410« nadomesti s številom
»415« in število »12.506,1282« nadomesti s številom
»12.637,7660«.
4. člen
Trošarinski zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača trošarino v znesku iz te uredbe za cigarete, ki jih
sprosti v porabo od vključno 1. oktobra 2006 naprej.
Zavezanec iz 7. točke tretjega odstavka 17. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) mora na dan 30. septembra 2006 opraviti
popis zalog cigaret. Sestaviti mora zapisnik o stanju zalog
cigaret po vrstah, vrednosti in količinah ter obračun razlike
med zneskom že plačane trošarine in trošarine, določene
s to uredbo (ločeno po vrstah cigaret). Zapisnik in obračun
mora predložiti 15. dan po popisu carinskemu organu, ki je
krajevno pristojen glede na sedež plačnika. Obračun se sestavi v skladu z vzorcem obračuna, ki je priloga k tej uredbi
in je njen sestavni del.
Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora najpozneje
60. dan po opravljenem popisu plačati razliko v trošarini,
in sicer v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način
plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov v dobro podračuna: 01100-1008310474 – trošarina od
tobačnih izdelkov. Poleg številke vplačilnega računa se na
plačilnem nalogu obvezno navede tudi številka sklica, ki je
določena z modelom 19: model 19, davčna številka plačnika
– 08656–0906.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-30/2006/5
Ljubljana, dne 31. avgusta 2006
EVA 2006-1611-0124
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Vzorec obraþuna
OBRAýUN RAZLIKE TROŠARINE ZA CIGARETE
Zavezanec:
Sedež:
Davþna številka:
Matiþna številka:
Zap.
št.*

Vrsta
cigaret

1.

Razlika
med novo
in staro
DPC za
zavojþek
(v SIT)

Razlika med Koliþina
novo in staro (v 1000
kosih)
DPC za
1000 kosov
(v SIT)

Razlika
trošarine za
1000 kosov
(v SIT)

2.
3.

Skupaj:**
Priloga:
– Zapisnik o popisu zalog na dan 30. 9. 2006

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:

* Vsaka vrsta oziroma trgovsko ime cigaret ima svojo zaporedno številko.
** Znesek se zaokroži na 50 stotinov.

Razlika
trošarine za
celotno
koliþino
(v SIT)
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Št.

MINISTRSTVA
3998.

Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita
za uradnega veterinarja

Na podlagi 76. člena za izvrševanje 55. člena in 1. točke
prvega odstavka 84. člena Zakona o veterinarskih merilih
skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) ter 12. člena Zakona
o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/02) izdaja
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o posebnem delu strokovnega izpita za
uradnega veterinarja
1. člen
Ta pravilnik določa obseg in program posebnega dela
strokovnega izpita za uradnega veterinarja.

4. člen
(1) Program posebnega dela izpita je podlaga za izdelavo podrobnejših vsebin za posebni del izpita.
(2) Podrobnejše vsebine iz prejšnjega odstavka zajemajo pravne vire in literaturo, potrebno za pripravo na posebni del izpita. Seznam pripravi Veterinarska uprava Republike
Slovenije in se objavi na spletnih straneh Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Veterinarske uprave
Republike Slovenije.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-291/2006
Ljubljana, dne 10. avgusta 2006
EVA 2006-2311-0160
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Stran
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POPRAVKI
3999.

Popravek Poročila o izidu volitev članov
personalnih svetov sodišč, ki so bile 13. junija
2006

Popravek
V Poročilu o izidu volitev članov personalnih svetov sodišč, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 71-3059/06
z dne 7. 7. 2006, se ime izvoljenega člana personalnega
sveta Okrožnega sodišča v Kranju pravilno glasi »PETER
RUDOLF« (in ne Peter Rudolg).
Ljubljana, dne 25. avgusta 2006
Predsednica volilne komisije
dr. Lidija Koman Perenič l.r.

2. člen
Posebni del strokovnega izpita za uradnega veterinarja
(v nadaljnjem besedilu: posebni del izpita) obsega določbe
predpisov, ki jih uradni veterinar neposredno uporablja pri
opravljanju uradnega nadzora.
3. člen
Program posebnega dela izpita obsega predpise na
naslednjih področjih:
a) uradni nadzor, posledice in cilji uradnega nadzora;
b) ukrepi, ki jih je treba sprejeti v zvezi z uradnim nadzorom;
c) ocenitev skladnosti, tveganja v proizvodnji, ovrednotenje uporabe programa postopka notranjega nadzora po
sistemu oziroma po načelih ugotavljanja kritičnih točk v procesu proizvodnje (HACCP), kot je določeno z veterinarsko
zakonodajo o živalskih proizvodih;
d) certificiranje in veterinarski pregledi;
e) uradni nadzor nad zdravstvenim varstvom živali, načrti ukrepov v primeru izbruhov bolezni živali;
f) zaščita živali;
g) sodelovanje in razmerja do organov in služb v Republiki Sloveniji in mednarodno sodelovanje.
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4000.

Popravek Odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev
Občine Škofja Loka za območje Občine
Gorenja vas - Poljane

Popravek
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škofja Loka za območje Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list
RS, št. 47/93, 11/99, 24/99, 17/00, 67/01, 102/01, 132/04) se
24.a člen pravilno glasi:
»Ureditveno območje gospodarske cone P8 – Todraž:
– obsega območje predelovalnih objektov Rudnika Žirovski vrh v zapiranju;
– dovoljeni so vsi posegi, ki so vezani na zapiralna
dela, ki so v zvezi z varovanjem okolja ter preprečevanjem
prekomerne kontaminacije plinastih in tekočih izpustov, ter
dela na tistih objektih, kjer je možno spremeniti namembnost
objekta;
– v območju so dovoljeni vsi posegi skladno z 8. členom
in točko A 9. člena ter izgradnja potrebne komunalne opreme
in prometne infrastrukture;
– posegi na nove površine so dovoljeni na podlagi predhodno izdelanih strokovnih osnov;
– v ureditvenem območju je možna organizacija sortirnice odpadkov;
– v ureditvenem območju posameznega uporabnika
cone se izvede uvoz in ureditev zadostnega števila parkirišč
neposredno ob napajalni cesti;
– pri vseh posegih v objekte naravne dediščine je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje.«.
Št. 007-3505-15/06
Gorenja vas, dne 23. avgusta 2006
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Jože Bogataj l.r.
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VSEBINA
PREDSEDNIK REPUBLIKE

3964. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Državi Katar

3980. Sklep o javni razgrnitvi Predloga sprememb in do9773

VLADA

3965. Uredba o spremembi Uredbe o fizikalno-kemijskih
lastnostih tekočih goriv

9773

3997. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska
specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete

polnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za središče Bleda (Uradni list RS, št. 90/98, 4/02,
39/02, 99/02, 120/05, 121/05), ureditvena enota
H1 – Hotel Astoria
3981. Sklep o javni razgrnitvi Predloga sprememb in
dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja BL – M4 – Spodnje Seliše

3982. Odlok o turistični taksi v Občini Grad
3983. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Grad

rektorjev s področja visokega šolstva, znanosti in
tehnologije

3968. Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev

9773

3970. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sestavi kozmetičnih proizvodov

9780
9781

PODČETRTEK

9783

9786
9787

3975. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pitni vodi
3976. Register o spremembah in dopolnitvah Registra
biocidnih pripravkov

9791
9792
9792

3990. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro3991. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Ro-

9800
9801
9801

9802
9802
9802

gašovci

9803
9804

3992. Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega

imenika pripadnikov romske skupnosti Občine Rogašovci
3993. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske
volilne komisije Občine Rogašovci
3994. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju posebne
Občinske volilne komisije Občine Rogašovci

9804
9805
9805

ŠMARTNO PRI LITIJI
3995. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno jug

OBČINE

9798

ROGAŠOVCI
računu Občine Rogašovci za leto 2006

3974. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
cepljenju, zaščiti z zdravili in varstvu pred vnosom
in razširjenjem nalezljivih bolezni

3988. Dopolnitev Statuta Občine Podčetrtek
3989. Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek

9784

9795

KUZMA
3986. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kuzma
3987. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne ko-

9811

3973. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja
iz fitomedicine

ur v Občinski upravi Občine Grad

misije Občine Kuzma za volitve člana Občinskega
sveta Občine Kuzma – predstavnika romske skupnosti

3972. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika

o podatkih za ugotavljanje višine vračila vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje

volilne komisije Občine Grad

9782

3971. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih
obratov in marin

3984. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske
3985. Odredba o razporeditvi poslovnega časa in uradnih

3969. Pravilnik o strokovnem nadzoru izvajanja progra-

ma preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih
okužb
3998. Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za
uradnega veterinarja

9795

GRAD
9809

MINISTRSTVA
3966. Pravilnik o potniških ladjah
3967. Pravilnik o določitvi dodatka za dvojezičnost di-

9795

9805

ŽIROVNICA

AJDOVŠČINA
3977. Odlok o poimenovanju območja Mirce

9794

BLED

3996. Program priprave strategije prostorskega razvoja
Občine Žirovnica

9805

POPRAVKI

3978. Sklep o javni razgrnitvi Predloga Strategije prostorskega razvoja Občine Bled

9794

3979. Sklep o javni razgrnitvi Predloga 1. faze občinske-

ga lokacijskega načrta za območje urejanja BL
– R1 – Športno-rekreacijski park Bled

3999. Popravek Poročila o izidu volitev članov personalnih svetov sodišč, ki so bile 13. junija 2006

9811

4000. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah
9794

prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škofja
Loka za območje Občine Gorenja vas - Poljane

9811
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