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VLADA
130.

Uredba o kategorizaciji prog

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena Zakona o varnosti
v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/07) je Vlada
Republike Slovenije izdala

UREDBO
o kategorizaciji prog
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(1) Ta uredba določa kategorizacijo prog v Republiki Sloveniji glede na:
– obseg prometa, gospodarski pomen in povezovalno
vlogo železniškega prometa v prostoru;
– največjo dovoljeno progovno hitrost;
– največjo dovoljeno osno in dolžinsko obremenitev proge;
– največje dopustne dimenzije vozil in naklada.
(2) Določbe te uredbe veljajo za obstoječe proge normalne tirne širine, in sicer za odprto progo in glavne postajne tire.
2. člen
(1) V tej uredbi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. »glavne proge« so proge, ki so navedene v Evropskem
sporazumu o najvažnejših mednarodnih železniških progah
– Sporazum AGC (E-proge), proge, ki so sestavni del TERomrežja (T-proge), in proge, ki sestavljajo vseevropske mrežo
prog (Koridor 5, Koridor 10);
2. »regionalne proge« so vse ostale proge, ki niso navedene v prejšnji točki;
3. »glavni tiri« so tiri, na katere lahko vlaki uvažajo in/ali
z njih izvažajo;
4. »fiktivna dnevna prometna obremenitev proge« je obremenitev z bruto maso potniških in tovornih vlakov, povečana s
faktorji hitrosti, faktorji osne obremenitve in faktorji agresivnosti
kolesnih dvojic.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot ga določajo zakon, ki ureja varnost v železniškem
prometu, in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi.
II. RAZVRSTITEV PROG PO OBSEGU PROMETA,
GOSPODARSKEM POMENU IN POVEZOVALNI VLOGI
ŽELEZNIŠKEGA PROMETA V PROSTORU
3. člen
(1) Glede na obseg prometa, gospodarski pomen in povezovalno vlogo železniškega prometa v prostoru se proge delijo
na glavne in regionalne proge.
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(2) Glavne proge so:
– E 65 državna meja–Jesenice–Ljubljana–Pivka–Ilirska
Bistrica–državna meja;
– E 67 Zidani Most–Maribor–Šentilj–državna meja;
– E 69 državna meja–Središče–Pragersko–Zidani
Most–Ljubljana–Divača–Koper potniška–cepišče
Bivlje–Koper tovorna;
– E 70 državna meja–Dobova–Ljubljana–Sežana–
državna meja;
– T 69 Ormož–Murska Sobota–Hodoš–državna meja.
(3) Regionalne proge so:
– Ljubljana Šiška–Kamnik Graben;
– Kranj–Naklo;
– Celje–Velenje;
– državna meja–Rogatec–Stranje–Grobelno;
– državna meja–Imeno–Stranje;
– Maribor–Prevalje–državna meja;
– Dravograd–Otiški vrh;
– Ljutomer–Gornja Radgona;
– državna meja–Lendava;
– Prešnica–Rakitovec–državna meja;
– Jesenice–Nova Gorica–Sežana;
– cepišče Šempeter–Vrtojba–državna meja;
– Prvačina–Ajdovščina;
– cepišče Kreplje–Repentabor–državna meja;
– državna meja–Metlika–Novo mesto–Ljubljana;
– Sevnica–Trebnje;
– Grosuplje–Kočevje;
– Novo mesto–Straža.
(4) Grafično so glavne in regionalne proge prikazane v
prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(5) Nacionalne oznake in poimenovanje glavnih in regionalnih prog ter gradbene dolžine so podane v prilogi 2, ki je
sestavni del te uredbe.
4. člen
(1) Glavne in regionalne proge se za vzdrževalne in plansko razvojne namene razvrščajo glede na povprečne dnevne
fiktivne prometne obremenitve v eno izmed šestih skupin,
določenih v tabeli 1.
Tabela 1: Povprečne dnevne fiktivne prometne obremenitve
Skupina 1
Skupina 2
Skupina 3
Skupina 4
Skupina 5
Skupina 6

130 000 t/d < Tf
80 000 t/d < Tf < 130 000 t/d
40 000 t/d < Tf < 80 000 t/d
20 000 t/d < Tf < 40 000 t/d
5 000 t/d < Tf < 20 000 t/d
Tf < 5 000 t/d

(2) Za vzdrževalne potrebe izvede upravljavec razvrstitev
glede na povprečne dnevne fiktivne prometne obremenitve na
določeni progi v preteklem letu. Za plansko razvojne potrebe
izračuna upravljavec pričakovano dnevno fiktivno prometno
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obremenitev na določeni progi v predvidenem planskem obdobju.
(3) Fiktivna dnevna prometna obremenitev se izračuna na
način, kot je določen v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe, in
v Objavi UIC 714.
III. RAZVRSTITEV PROG GLEDE NA NAJVEČJO
DOVOLJENO PROGOVNO HITROST
5. člen
(1) Glede na največjo dovoljeno progovno hitrost se proge
delijo na proge za visoke hitrosti in na konvencionalne proge.
(2) Proge za visoke hitrosti so:
– posebej zgrajene proge za visoke hitrosti, opremljene za
hitrosti, ki so na splošno enake ali višje od 250 km/h;
– posebej nadgrajene proge za visoke hitrosti, opremljene
za hitrosti okoli 200 km/h;
– posebej nadgrajene proge za visoke hitrosti s posebnostmi, ki so posledica topografskih, reliefnih ali urbanističnih
omejitev, na katerih se mora hitrost prilagajati za vsak primer
posebej.
(3) Glede na kriterije iz prejšnjega odstavka sodijo vse
proge v Republiki Sloveniji v kategorijo konvencionalnih prog.
IV. RAZVRSTITEV PROG GLEDE NA DOVOLJENO OSNO
IN DOLŽINSKO OBREMENITEV
6. člen
(1) Glede na dovoljeno osno in dolžinsko obremenitev
s tovornimi vagoni se proge ali odseki prog razvrščajo v kategorije A, B1, B2, C2, C3, C4, D2, D3, D4, ki so določene v
tabeli 2.
Tabela 2: Dopustna dolžinska in osna obremenitev prog
Dolžinska obremenitev p [t/m]
(vsota mase vozila in naklada,
deljena z dolžino vozila med
odbojnikoma)
5,0
6,4
7,2
8,0

Osna obremenitev P [t]
A
B
C
D
16

18

A

B1
B2

20

22,5

C2
C3
C4

D2
D3
D4

(2) Proga ali odsek proge se uvrsti v določeno kategorijo
iz prejšnjega odstavka, če je sposobna za prevoz vlaka z neomejenim številom štiriosnih tovornih vagonov z razporedom
osi, določenim v prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe, in s tej
kategoriji ustrezno osno in dolžinsko obremenitvijo. Na progi
izven območja mostov je za razvrstitev v posamezno kategorijo
odločilna dopustna osna obremenitev glede na vrsto in stanje
zgornjega ustroja (sistem tirnic in kretnic, vrsta pritrditve, razmak in vrsta pragov, debelina grede, tamponski sloj, obraba
itd.) ter stanje spodnjega ustroja, medtem ko je na mostovih
odločilna dopustna osna in dolžinska obremenitev glede na
nosilnost mostne konstrukcije, stanje mostu, vrsto in utrujenost
materiala.
(3) Proge ali odseki prog, uvrščeni v posamezne kategorije po prejšnjem odstavku, so, ob pogoju, da največja dovoljena
hitrost vlakov ne preseže 90 km/h in da se po presoji pristojne
službe upravljavca na določenih odsekih in/ali objektih lahko
dodatno omeji hitrost, sposobni za prevoz naslednjih vrst tovornih vagonov:
1. dvoosnih in triosnih tovornih vagonov ter štiriosnih tovornih vagonov z dvema podstavnima vozičkoma, katerih mere
a (razmik osi v podstavnem vozičku) in b (razmik med zunanjo
ploskvijo odbojnika in najbližjo osjo) so večje ali enake vrednostim, navedenim v prilogi 4 te uredbe, in katerih osne in dolžinske
obremenitve ne presegajo vrednosti, navedenih v isti prilogi;
2. štiriosnih tovornih vagonov z dvema podstavnima vozičkoma, katerih mere a in b so manjše od vrednosti po prilogi 4

te uredbe, z osno obremenitvijo, zmanjšano glede na mere a in
b po prilogi 5, ki je sestavni del te uredbe;
3. tovornih vagonov z dvema triosnima ali štiriosnima podstavnima vozičkoma in osno obremenitvijo, ki glede na mere a
in b ne presega zmanjšane osne obremenitve po prilogah 6 in
7, ki sta sestavni del te uredbe;
4. tovornih vagonov s tremi oziroma štirimi dvoosnimi podstavnimi vozički, katerih osna obremenitev ne presega obremenitve, zmanjšane glede na geometrijske mere vagonskih
shem po prilogi 8, ki je sestavni del te uredbe, ob predpostavki,
da ti vagoni ustrezajo tudi posebnim predpisom, ki zadevajo
tovrstne vagone.
(4) Pri vagonih, katerih razpored osi ne ustreza razporedom, navedenim v prilogah 6, 7 in 8 (nestandarden razpored
osi), se dovoljena osna obremenitev določi pod pogojem, da
največji moment in prečna sila v prostoležeči gredi poljubne
dolžine, obremenjeni s poljubnim številom takih vagonov, ne
sme preseči vrednosti momenta in prečne sile, ki bi ju dobili po
razporedu osi po prilogi 4.
(5) Izjemoma se na progah kategorije C, z dovoljeno osno
obremenitvijo 20 t, dopušča prekoračitev osne obremenitve za
0,5 t pri:
– dolgih dvoosnih tovornih vagonih z dovoljeno osno
obremenitvijo 20 t in dolžine vključno z odbojniki od 14,1 do
15,5 m s ciljem povečanja njihove mejne nakladalne mase
na 25 t;
– tovornih vagonih z dovoljeno osno obremenitvijo 22,5 t
za izenačitev njihove velike tara mase, ki je pogojena s konstrukcijskimi spremembami zaradi doseganja take osne obremenitve. Pri tem največja dopustna masa, ki odpade na eno
kolo, ne sme presegati 11,1 t.
(6) Tovorni vagoni, katerih tehnične karakteristike so v
skladu s tretjim, četrtim in petim odstavkom tega člena, lahko
obratujejo tudi v režimu S (100 km/h) ali SS (120 km/h), v kolikor njihove osne obremenitve ne presegajo 20 t (oziroma izjemoma 20,5 t iz prejšnjega odstavka) in če izpolnjujejo dodatne
pogoje Objave UIC 432 ter pogoje, ki jih določajo zahtevnejši
premostitveni objekti na progi. Tovorni vagoni, katerih tehnične
karakteristike so v skladu s tretjim, četrtim in petim odstavkom
tega člena in katerih osne obremenitve presegajo 20 t, lahko
obratujejo s hitrostmi 100 km/h, če izpolnjujejo dodatne pogoje
Objave UIC 700, Objave UIC 432 in Objave UIC 510-2. Hitrost
takih vagonov se mora omejiti na 80 km/h v krivinah s polmerom, manjšim od 600 m, v primeru, da povprečna tirna širina
na dolžini 100 m presega 1455 mm.
(7) Vse druge vrste tovornih vagonov, ki niso v skladu
s tretjim, četrtim in petim odstavkom tega člena, se morajo
obravnavati kot izredne pošiljke.
(8) Razvrstitev posameznih prog ali odsekov prog po
kriterijih iz tega člena izvede upravljavec javne železniške
infrastrukture in je objavljena v mednarodnih dokumentih predmetnega področja.
(9) Upravljavec javne železniške infrastrukture mora vsako spremembo kategorizacije prog vnesti v register železniške
infrastrukture.
7. člen
(1) Poleg razvrstitve prog v eno izmed kategorij po prejšnjem členu se zaradi določitve nakladalne mase vagonov v
mednarodnem prometu in v skladu z Objavo UIC 700 določi še
tako imenovana “normalna kategorija“ mreže prog v Republiki
Sloveniji.
(2) Normalna kategorija se določi glede na kategorije
pretežnega dela prog, odprtih za mednarodni promet.
(3) Glede na to, da pretežni del prog v Republiki Sloveniji,
odprtih za mednarodni tranzitni promet, ustreza kategoriji D3
(osna obremenitev 22,5 t, dolžinska obremenitev 7,2 t/m), se za
normalno kategorijo slovenskih prog določi kategorija D3.
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8. člen
Glede na kategorije prog in največje hitrosti posameznih
vrst tovornih vlakov mora lastnik vagona po določbah Tehnične
specifikacije za interoperabilnost-Železniški vozni park-Tovorni
vagoni (UL L št. 344 z dne 8. 12. 2006, str. 1) vsak tovorni
vagon opremiti z oznako največje dovoljene mejne nakladalne
mase za posamezno kategorijo proge.
9. člen
(1) Za vleko vlakov na progah, ki so razvrščene v eno
izmed kategorij glede na dovoljeno osno in dolžinsko obremenitev s tovornimi vagoni, se lahko uporabljajo vse vrste vlečnih
vozil, ki ustrezajo shemam obremenitev tovornih vagonov za
tisto kategorijo. Smiselno to velja tudi za motorna vozila za
posebne namene.
(2) V izjemnih primerih mora prevoznik za obratovanje
vozil iz prejšnjega odstavka, ki imajo večjo osno in/ali dolžinsko
obremenitev od dovoljene za posamezno kategorijo proge, od
upravljavca pridobiti posebno dovoljenje na osnovi dokaza o
nosilnosti proge za takšna vozila.
10. člen
(1) Nova vlečna vozila in tovorni vagoni ne smejo presegati mejnih obremenitev po shemi, določeni v prilogi 9, ki je
sestavni del te uredbe, ali drugi shemi z analognimi vplivi.
(2) Pogoji obratovanja vlečnih vozil in tovornih vagonov
na progah posameznih kategorij morajo ustrezati pogojem,
določenim s to uredbo in Objavo UIC 700.
11. člen
(1) Pri specialnih tovornih vagonih za izredne pošiljke je
dopustno izkoristiti vse možne obtežbene sheme iz priloge 10,
ki je sestavni del te uredbe.
(2) V prilogi 11, ki je sestavni del te uredbe, je prikazanih
nekaj obremenilnih shem, ki izpolnjujejo pogoj iz prejšnjega
odstavka.
(3) Mednarodni promet vagonov iz prvega odstavka
tega člena je dovoljen le po predhodnem sporazumu med
prizadetimi prevozniki in upravljavcem javne železniške
infrastrukture.
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V. RAZVRSTITEV PROG GLEDE NA NAJVEČJE
DOPUSTNE DIMENZIJE VOZIL IN NAKLADA
12. člen
(1) Glede na največje dopustne dimenzije vozil in naklada
se proge delijo po vrstah dopustnih nakladalnih profilov, ki jih
predpisuje Mednarodna železniška zveza – UIC.
(2) Vse proge v Republiki Sloveniji dovoljujejo prevoz vozil
in tovora v skladu z mednarodnim nakladalnim profilom, nakladalnim profilom SŽ I ter nakladalnima profiloma za kombinirani
transport GA in GB. Novozgrajene proge morajo zagotavljati
nakladalni profil GC.
(3) Nakladalni profil SŽ I in mednarodni nakladalni profil
sta prikazana v prilogi 12, profili GA, GB in GC pa v prilogi 13,
ki sta sestavni del te uredbe.
(4) Vsako vozilo ali naklad, ki presega nakladalni profil
določene proge ali odseka proge, se mora obravnavati kot
izredna pošiljka.
(5) Upravljavec javne železniške infrastrukture je dolžan
vsako spremembo v kategorizaciji prog, ki zadeva razvrstitev
prog glede na dopustne nakladalne profile, javiti Mednarodni
železniški zvezi – UIC, da jo ta objavi v mednarodnih dokumentih, ki zadevajo to področje.
VI. KONČNI DOLOČBI
13. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Uredba o kategorizaciji prog (Uradni list RS, št. 22/02).
14. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-21/2008/4
Ljubljana, dne 15. januarja 2009
EVA 2008-2411-0083
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

Priloga

Gorizia (Gorica)

Koper potn.p.

Koper tov.p.

Rodik
Kozina
Prešnica
Podgorje

Pula (Pulj)

Hrastovlje
Rakitovec

Sežana

Kreplje

Štanjel

Ajdovščina

Rijeka (Reka)

Ilirska Bistrica

K ilo v če

Pivka

Planina
Rakek
Postojna
Prestranek

Logatec

Verd

Preserje
Borovnica

Brezovica

Šempeter pri Gorici
Volčja Draga

Nova Gorica

Ribnica

Ortnek

V. Lašče

Kočevje

Škofljica

Lj. Rakovnik

Grosuplje

Jarše
D om žale
Črnuče

Kamnik

Črnomelj

Semič

Uršna sela

R.Toplice

Laško

Metlika

Novo mesto

Krško

Ponikva
Stranje

Karlovac

Brežice
Dobova

Brestanica

Imeno

Rače

Poljčane

Pragersko
Sl. Bistrica

Breg
Sevnica
Blanca

Zidani Most

Tržišče

Velenje

Mirna peč

Žalec

S traža

Polzela

Šmartno ob Paki

Šoštanj

Otiški vrh

Pesnica

Zagreb

Savski Marof

Maribor
Tezno
Hoče

Središče

Regionalne proge

Glavne proge

Legenda:

Zabok

Ormož

Ljutomer

Beltinci
Lendava

Murska Sobota

Dankovci

Čakovec

9
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Villa Opicina (Opcine)

Prvačina

Vrtojba

Lj. Vižmarje
Lj. Šiška
Ljubljana

M ed vod e

Šk ofja Lo ka

Kranj

Pod nart

Žiro v nica
L esce-Bled

Slov ens ki Javornik

Anhovo

M ost na Soči

G rah ovo

Pod brdo

B oh.B istrica

Bled-jezero

Bleiburg (Pliberk)

Gornja
Radgona

Mačkovci

Budimpešta
(Budapest)

Št.

Šentilj

Spielfeld-Strass (Špilje)

Hodoš
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Jesenice

Rosenbach (Podrozca)

Glavne in regionalne proge

Priloga 1
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Priloga 2
Tabelarični prikaz glavnih in regionalnih prog in pripadajoča kategorija prog

114,751
70,574
23,010
4,254
108,274
37,967
36,775
14,236
82,672
2,331
51,894
69,215
23,050
5,216
116,592
48,164
14,721
0,964
24,405
129,185
1,855
14,833
2,501
123,362
31,345
49,184
8,216
1,284
0,636
1,033
1,040

D3
D3
C3

2,660
3,854
3,506
1.223,557

E67

E69
T69

E70
E69
E69
E65

63,500
23,010
4,254
15,647
37,967
36,745
14,236
82,672
2,331
51,894
69,215
23,050
5,216
48,164
14,721
0,964
24,405
129,185
1,855
14,833
2,501
123,362
31,345
49,184
8,216
0,809
1,033
1,040
2,660
3,854
3,506
891,402

114,751
7,074

92,627

116,592

0,475
0,636

332,155

Dolžina tirov

D3
D3
C4
C2
C3
C3
C3
C4
B2
C2
C3
C3
C2
B2
D3
D3
C2
D3
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
A
A
C3
C3
C3
D3

Dvotirna proga

R
R
R

E70
E65

Enotirna proga

Zalog-Ljubljana; P3
Zalog-Ljubljana; P4
Zalog-Ljubljana; P5
SKUPAJ

Celotna proga

G
G
R
R
G
R
R
R
R
R
G
G
R
R
G
G
R
G
G
R
R
R
R
R
R
R
R
G
G
R
G

Kategorija proge

11
12
13

d.m.-Dobova-Ljubljana
Ljubljana-Jesenice-d.m.
Ljubljana Šiška-Kamnik Graben
Kranj-Naklo
Zidani Most-Šentilj-d.m.
Celje-Velenje
d.m.-Rogatec-Stranje-Grobelno
d.m.-Imeno-Stranje
Maribor-Prevalje-d.m.
Dravograd-Otiški Vrh
Pragersko-Središče-d.m.
Ormož-Murska Sobota-Hodoš-d.m.
Ljutomer-Gornja Radgona
d.m.-Lendava
Ljubljana-Sežana-d.m.
Divača-Koper potniška
Prešnica-Rakitovec-d.m.
Cepišče Bivje-Koper tovorna
Pivka-Ilirska Bistrica-d.m.
Jesenice-Nova Gorica-Sežana
cepišče Šempeter-Vrtojba-d.m.
Prvačina-Ajdovščina
cepišče Kreplje-Repentabor-d.m.
d.m.-Metlika-Novo mesto-Ljubljana
Sevnica-Trebnje
Grosuplje-Kočevje
Novo mesto-Straža
Lok Zidani Most
Lok Pragersko
Lok Tezno-Maribor Studenci
Lok Divača

Nacionalno poimenovanje proge

Številka E-proge

10
20
21
22
30
31
32
33
34
36
40
41
42
43
50
60
61
62
64
70
71
72
73
80
81
82
83
10-30
30-40
30-34
50-60

Nacionalna
kategorija proge

Številka proge

Gradbena dolžina proge
z glavnimi prevoznimi tiri

229,501
77,649
23,010
4,254
200,902
37,967
36,745
14,236
82,672
2,331
51,894
69,215
23,050
5,216
233,184
48,164
14,721
0,964
24,405
129,185
1,855
14,833
2,501
123,362
31,345
49,184
8,216
1,759
1,272
1,033
1,040
2,660
3,854
3,506
1555,712

G - glavne proge
R - regionalne proge

10

Stran

294 /

Št.

4 / 19. 1. 2009

Uradni list Republike Slovenije

Priloga 3
Objava UIC 714 - P
Izračun fiktivne dnevne prometne obremenitve proge Tf

Tf = Sp·(Tp + 1,4·Lp) + St·(Kt·Tt + 1,4·Lt)
V zgornji enačbi uporabljeni členi pomenijo:
Tp povprečni dnevni obseg potniškega prometa v brt (brez lokomotiv);
Tt

povprečni dnevni obseg tovornega prometa v brt (brez lokomotiv);

Lp povprečni dnevni obseg dela lokomotiv potniških vlakov v t;
Lt

povprečni dnevni obseg dela lokomotiv tovornih vlakov v t;

Kt faktor vpliva osne obremenitve in agresivnosti kolesnih dvojic tovornih
vagonov:
Kt = 1,15
Kt = 1,30

normalna vrednost
če je > 50 % celotnega prometa z osno obremenitvijo 20 t;
če je > 25 % celotnega prometa z osno obremenitvijo 20,5 t;
Kt = 1,45
če je > 50 % celotnega prometa z osno obremenitvijo 20,5 t;
če je > 75 % celotnega prometa z osno obremenitvijo 20 t;
Sp in St sta faktorja, ki upoštevata vpliv obratovalnih hitrosti vlakov. Sp je določen
glede na največjo voznoredno hitrost potniških vlakov, St pa glede na voznoredno
hitrost tovornih vlakov.
Sp (St)
Sp (St)
Sp (St)
Sp (St)
Sp
Sp
Sp
Sp

=
=
=
=
=
=
=
=

1,00 za
1,05 za
1,15 za
1,25 za
1,35 za
1,40 za
1,45 za
1,50 za

60 km/h
80 km/h
100 km/h
130 km/h
160 km/h
200 km/h
250 km/h

<
<
<
<
<
<
<

V
V
V
V
V
V
V
V

≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤

60 km/h
80 km/h
100 km/h
130 km/h
160 km/h
200 km/h
250 km/h
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Priloga 4
Objava UIC 700 – O
Sheme tovornih vagonov za določanje kategorije proge
a = razmik osi v podstavnem vozičku
b = razmik med zunanjo ploskvijo odbojnika in najbližjo osjo
c = razmik med notranjima osema
Kategorija

Osna
Dolžinska
obremenitev obremenitev

A

P = 16 t

p = 5,0 t/m

B1

P = 18 t

p = 5,0 t/m

B2

P = 18 t

p = 6,4 t/m

C2

P = 20 t

p = 6,4 t/m

C3

P = 20 t

p = 7,2 t/m

C4

P = 20 t

p = 8,0 t/m

D2

P = 22,5 t

p = 6,4 t/m

D3

P = 22,5 t

p = 7,2 t/m

D4

P = 22,5 t

p = 8,0 t/m

12
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Priloga 5
Objava UIC 700 – O
Tovorni vagoni z dvema dvoosnima podstavnima vozičkoma
Največja dovoljena osna obremenitev Pr, reducirana glede na razmik a in b na
različnih kategorijah prog.

Velikost razmika
a
b
(m)
(m)
1,80
1,50
1,40
1,30
120
1,70
1,50
1,40
1,30
1,20
1,60
1,50
1,40
1,30
1,20
1,50
1,50
1,40
1,30
1,20
1,40
1,50
1,40
1,30
1,20
1,30
1,50
1,40
1,30
1,20

A
(t)
16
15
15
14
15,5
15
14
14
15
14,5
14
13,5
14,5
14
13,5
13
13,5
13,5
13
12
13
13
12,5
11,5

Kategorija proge
B2 B1
C4 C3 C2
(t)
(t)
18
20
17
19
16,5
18,5
16
18
17,5
19,5
17
19
16
18
15,5
17,5
17
19
16,5
18,5
15,5
17,5
15
17
16,5
18,5
16
18
15,5
17,5
14,5
17
15,5
17
15,5
17
15
16,5
14
15,5
15
16,5
15
16,5
14,5
16,5
13,5
15,5

D4 D3 D2
(t)
22,5
21,5
20,5
20
22
21
20
19,5
21
20
19
18,5
20
19,5
19
18
19
18,5
18,5
17,5
18,5
18,5
18
17

Opozorilo:
Osna obremenitev iz zgornje tabele velja le, če je dolžina vagona L čez odbojnike
tolikšna, da je dolžinska obremenitev p v mejah, ki so predpisane za posamezno
kategorijo proge. V nasprotnem primeru je dovoljena osna obremenitev manjša in
znaša pL/4.
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Priloga 6
Objava UIC 700 – O
Tovorni vagoni z dvema triosnima podstavnima vozičkoma
Največja dovoljena osna obremenitev Pr, reducirana glede na razmik a in b na
različnih progah.

Velikost
razmika
a
b
(m)
(m)
1,80
1,50
1,40
1,30
1,20
1,70
1,50
1,40
1,30
1,20
1,60
1,50
1,40
1,30
1,20
1,50
1,50
1,40
1,30
1,20
1,40
1,50
1,40
1,30
1,20
1,30
1,50
1,40
1,30
1,20

Kategorija proge
A
(t)
13
12,5
12
12
12,5
12
12
12
12
12
11,5
11,5
12
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11
11
11
11

B1
(t)
14,5
14
13,5
13
14
13,5
13
13
13,5
13
13
12,5
13
13
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12
12
12
12

B2
(t)
15
14,5
14,5
14,5
14,5
14
14
14
14
13,5
13,5
13,5
13,5
13
13
13
12,5
12,5
12,5
12,5
12
12
12
12

C2
(t)
16,5
16
15,5
15
16
15,5
15
14,5
15,5
15
14,5
14
15
14,5
14,5
14
14
14
14
14
13,5
13,5
13,5
13,5

C3
(t)
16,5
16
16
16
16
15,5
15,5
15,5
15,5
15
15
15
15
14,5
14,5
14,5
14
14
14
14
13,5
13,5
13,5
13,5

C4
(t)
16,5
16
16
16
16
15,5
15,5
15,5
15,5
15
15
15
15
14,5
14,5
14,5
14
14
14
14
13,5
13,5
13,5
13,5

D2
(t)
18
17,5
17
16
17,5
17
16
16
17
16
16
15,5
16
16
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15
15
15
15

D3
(t)
18
18
17,5
17
17,5
17,5
17
16,5
17
17
16,5
16
16,5
16,5
16,5
16
15,5
15,5
15,5
15,5
15
15
15
15

D4
(t)
18
18
18
18
17,5
17,5
17,5
17,5
17
17
17
17
16,5
16,5
16,5
16,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15
15
15
15

Opozorilo:
V zgornji tabeli navedene osne obremenitve vagona veljajo le:
1. Če je razmik c > 2b. V nasprotnem primeru se za vrednost b ne upošteva razmik
b, pač pa vrednost c/2 ali prva nižja vrednost iz tabele. Če je c/2 < 1,2 m, je
obvezen poseben preizkus (glej točko 3.2.1 na strani 4 Objave UIC 700).
2. Če je dolžina vagona čez odbojnike L tolikšna, da je dolžinska obremenitev p v
predpisanih mejah za posamezno kategorijo proge. V nasprotnem primeru je
dovoljena osna obremenitev manjša in znaša pL/6.
14
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Priloga 7
Objava UIC 700 – O
Tovorni vagoni z dvema štiriosnima podstavnima vozičkoma
Največja dovoljena osna obremenitev Pr, reducirana glede na razmik a in b na
različnih kategorijah prog.

Velikost
razmika
a
b
(m)
(m)
1,80
1,50
1,40
1,30
1,20
1,70
1,50
1,40
1,30
1,20
1,60
1,50
1,40
1,30
1,20
1,50
1,50
1,40
1,30
1,20
1,40
1,50
1,40
1,30
1,20
1,30
1,50
1,40
1,30
1,20

Kategorija proge
A
(t)
11,5
11
10,5
10,5
11
10,5
10,5
10
10,5
10
10
10
10,5
10
9,5
9,5
10
10
9,5
9,5
9,5
9,5
9
9

B1
(t)
13
12,5
12
11,5
12,5
12
11,5
11
12
11,5
11
11
11,5
11
10,5
10,5
10,5
10,5
10
10
10,5
10,5
10
10

B2
(t)
14,5
13,5
13,5
13
14
13,5
13
12,5
13,5
13
12,5
12
13
12,5
12
12
12
12
12
11,5
11,5
11,5
11,5
11

C2
(t)
15
14,5
14
13,5
14,5
14
13,5
13,5
14
13,5
13
13
13,5
13
12,5
12,5
13
12,5
12
11,5
12,5
12
11,5
11,5

C3
(t)
16
15,5
15
15
15,5
15
14,5
14,5
15
14,5
14
14
14,5
14
13,5
13
13
13
13
12,5
12,5
12,5
12,5
12

C4
(t)
16
16
16
16
15,5
15,5
15,5
15,5
15
15
14,5
14,5
14,5
14,5
14
14
13
13
13
13
12,5
12,5
12,5
12,5

D2
(t)
15,5
15
15
14,5
15
15
14,5
14
15
14,5
14
14
14,5
14
13
13
13
13
12,5
12,5
13
13
12,5
12,5

D3
(t)
16,5
16,5
16
15
16
16
15
15
15,5
15
14,5
14,5
15
14,5
14
14
14,5
14
13,5
13
14
13,5
13
13

D4
(t)
17,5
17
17
16,5
17,5
17
16,5
16,5
16,5
16
15,5
15
16
15,5
15
15
15
15
15
14,5
14,5
14,5
14,5
14

Opozorilo:
V zgornji tabeli navedene osne obremenitve veljajo le:
1. Če razmik c znaša 2b. V nasprotnem primeru se za vrednost b ne upošteva
razmik b, pač pa vrednost c/2 ali prva nižja vrednost iz tabele. Če je c/2 < 1,2 m,
je obvezen poseben preizkus (glej točko 3.2.1 na strani 4 Objave UIC 700).
2. Če je dolžina vagona čez odbojnike L tolikšna, da je dolžinska obremenitev p v
predpisanih mejah za posamezno kategorijo proge. V nasprotnem primeru je
dovoljena osna obremenitev manjša in znaša pL/8.
15
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Priloga 8
Objava UIC 700 – O
Tovorni vagoni s tremi ali štirimi dvoosnimi podstavnimi vozički
Največja dovoljena osna obremenitev Pr, reducirana glede na razmik a in b in c.

Če je c ≥ 2b: uporabijo se vrednosti iz tabele priloge 5.
Če je c < 2b: uporabijo se vrednosti iz tabele priloge 5. Namesto razmika b se
uporabi vrednost c/2 ali najbližja pripadajoča vrednost iz tabele.
Če je c/2 < 1,2 m, je obvezen poseben preizkus (glej točko 3.2.1 na
strani 4 Objave UIC 700).
Tovorni vagoni s štirimi dvoosnimi podstavnimi vozički

Če je 2,4 ≤ c < 2b: se uporabljajo vrednosti iz priloge 5 tako, da se za vrednost b ne
vzame razmik b, pač pa vrednost c/2 ali prva manjša vrednost iz
tabele priloge 5.
Če je c < 2,4 m: se uporabijo vrednosti iz priloge 7 tako, da se za vrednost a vzame
manjša od obeh vrednosti a in c.
Opozorilo:
Osne obremenitve, navedene v tej prilogi, veljajo le, če je dolžina vagona čez
odbojnike L tolikšna, da je zadoščeno pogojem za dolžinsko obremenitev p, ki velja
za posamezno kategorijo proge. V nasprotnem primeru znaša dovoljena osna
obremenitev:
– pL/6 za tovorne vagone s tremi podstavnimi vozički;
– pL/8 za tovorne vagone s štirimi podstavnimi vozički.
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Priloga 9
Objava UIC 702
Shema mejnih obremenitev novih vlečnih vozil in vagonov
Podane obremenilne sheme povzročijo vplive, ki so za vse razpone v mejah
vrednosti, dobljenih po shemi iz priloge 10.
Vlečno vozilo BB

Vlečno vozilo CC

Vagoni

17
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Priloga 10
Objava UIC 702
Obtežbena shema za nove premostitvene konstrukcije

Obtežba se postavlja tako, da na obravnavanem delu konstrukcije povzroči
najneugodnejši vpliv.

18
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Priloga 11
Objava UIC 702
Obtežbene sheme specialnih tovornih vagonov za izredne pošiljke
Tabela za min a (m)

Obtežba kN/os

n=

3
160
170
180
190
200
210
220

4

1,25
1,40
1,40

1,35
1,40

5

1,25
1,30
1,40
1,45

2 x n osi
6

8

1,25
1,30
1,40
1,50

1,25
1,35
1,55
1,55
1,70

10
< 1,25
1,25
1,35
1,50
1,70
1,70
1,90

14
1,30
1,45
1,60
1,70
2,00
2,00
2,10

Vrednosti za min a so dobljene grafično in so zaokrožene.

nP

nP

20 kN/m

20 kN/m
1,50

b

(n-1)min a

(n-1)min a 1,50

za n
3

b
in

4

6,0 m
7,0 m

5
6

do

8

6,0 m

10

do

14

10,0 m

19
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Priloga 12
Nakladalni profil SŽ I

Mednarodni nakladalni profil

20
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Priloga 13
Nakladalni profil za kombinirani transport GA, GB in GC
2910

GC

2560

GB
GA

920
2020

4050
3220
3850

4320

2560

3150
2950
2820
2450

1500
GRT
140

400
430

2360
2020
230

Št.
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131.

Uredba o začasnem načrtu upravljanja voda

Na podlagi tretjega odstavka 193. člena Zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A,
41/04 – ZVO-1 in 57/08) in za izvrševanje 39. člena Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO-1A in 70/08) je Vlada Republike Slovenije izdala

UREDBO
o začasnem načrtu upravljanja voda
1. člen
(vsebina)
(1) S to uredbo se sprejme začasni načrt upravljanja voda,
s katerim se določijo obvezna izhodišča za izvajanje posameznih nalog upravljanja voda in pripravo podrobnejših načrtov
upravljanja voda (v nadaljnjem besedilu: začasni načrt).
(2) Začasni načrt se šteje za okoljska izhodišča na področju upravljanja voda v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
okolja.
2. člen
(opis vodnih teles površinskih voda)
(1) Vodna telesa površinskih voda, ki predstavljajo osnovne administrativne enote upravljanja voda, njihova vrsta in
razvrstitev v tipe, umetna vodna telesa in kandidati za močno
preoblikovana vodna telesa ter imena in šifre posameznih vodnih teles površinskih voda so določeni v skladu s predpisom,
ki ureja določitev in razvrstitev vodnih teles površinskih voda.
(2) Za tipe značilne referenčne razmere so določene na
podlagi podatkov o bioloških, fizikalno-kemijskih in hidromorfoloških parametrih na referenčnih odsekih rečne mreže. Za tipe
značilne referenčne razmere se lahko določijo tudi po drugih
metodah v skladu s predpisom, ki ureja podrobnejšo vsebino
in način priprave načrta upravljanja voda.
(3) Vodna telesa površinskih voda, umetna vodna telesa
in kandidati za močno preoblikovana vodna telesa ter referenčni odseki vodotokov so prikazani na kartah, ki sestavljajo
kartografski del začasnega načrta.
(4) Obrazložitve uporabljenih podatkov in meril za opis
značilnosti vodnih teles površinskih voda sestavljajo opisni del
začasnega načrta.
3. člen
(opis vodnih teles podzemnih voda)
(1) Vodna telesa podzemnih voda, ki predstavljajo osnovne administrativne enote upravljanja voda, ter imena in šifre
posameznih vodnih teles podzemnih voda so določeni v skladu
s predpisom, ki ureja določitev vodnih teles podzemnih voda.
(2) Vodna telesa podzemnih voda so prikazana na karti,
ki sestavlja kartografski del začasnega načrta.
(3) Obrazložitve uporabljenih podatkov in meril za opis
značilnosti vodnih teles podzemnih voda sestavljajo opisni del
začasnega načrta.
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(2) Obremenitve iz prejšnjega odstavka so prikazane na
kartah, ki sestavljajo kartografski del začasnega načrta.
(3) Obrazložitve uporabljenih podatkov in meril za prikaz
pomembnejših obremenitev vodnih teles površinskih voda sestavljajo opisni del začasnega načrta.
5. člen
(prikaz obremenitev vodnih teles podzemnih voda)
(1) Prikaz pomembnejših obremenitev vodnih teles podzemnih voda obsega ločene prikaze:
– obremenitev vodnih teles podzemnih voda iz točkovnih
virov onesnaževanja,
– obremenitev vodnih teles podzemnih voda iz razpršenih
virov onesnaževanja,
– hidroloških obremenitev vodnih teles podzemnih voda
zaradi odvzemov ali napajanja in
– drugih antropogenih obremenitev vodnih teles podzemnih voda.
(2) Pregledi obremenitev iz prejšnjega odstavka so prikazani na kartah, ki sestavljajo kartografski del začasnega
načrta.
(3) Obrazložitve uporabljenih podatkov in meril za prikaz
pomembnejših obremenitev vodnih teles podzemnih voda sestavljajo opisni del začasnega načrta.
6. člen
(prikaz vplivov na stanje vodnih teles površinskih voda)
(1) Prikaz pomembnejših vplivov na stanje vodnih teles
površinskih voda obsega ločene prikaze:
– analize vplivov na kemijsko stanje vodnih teles površinskih voda in
– analize vplivov na ekološko stanje vodnih teles površinskih voda, ločeno glede na splošne fizikalno-kemijske
parametre, sintetična in nesintetična onesnaževala, biološke
parametre in hidromorfološke elemente.
(2) Rezultati analize vplivov iz prejšnjega odstavka so
prikazani na kartah, ki sestavljajo kartografski del začasnega
načrta.
(3) Obrazložitve uporabljenih podatkov in meril za prikaz
pomembnejših vplivov na stanje vodnih teles površinskih voda
sestavljajo opisni del začasnega načrta.
7. člen
(prikaz vplivov na stanje vodnih teles podzemnih voda)
(1) Prikaz pomembnejših vplivov na stanje vodnih teles
podzemnih voda obsega ločene prikaze:
– analize vplivov na količinsko stanje vodnih teles podzemnih voda in
– analize vplivov na kemijsko stanje vodnih teles podzemnih voda.
(2) Rezultati analize vplivov iz prejšnjega odstavka so
prikazani na kartah, ki sestavljajo kartografski del začasnega
načrta.
(3) Obrazložitve uporabljenih podatkov in meril za prikaz
pomembnejših vplivov na stanje vodnih teles podzemnih voda
sestavljajo opisni del začasnega načrta.

4. člen

8. člen

(prikaz obremenitev vodnih teles površinskih voda)

(prikaz območij s posebnimi zahtevami)

(1) Prikaz pomembnejših obremenitev vodnih teles površinskih voda obsega ločene prikaze:
– obremenitev vodnih teles površinskih voda iz točkovnih
virov onesnaževanja,
– obremenitev vodnih teles površinskih voda iz razpršenih
virov onesnaževanja,
– hidroloških obremenitev vodnih teles površinskih voda,
– morfoloških obremenitev vodnih teles površinskih voda in
– drugih obremenitev vodnih teles površinskih voda, ki jih
povzročajo človekove dejavnosti.

(1) Prikaz podatkov o lokacijah in mejah območij s posebnimi zahtevami obsega ločene prikaze:
– vodovarstvenih območij,
– območij kopalnih voda,
– poplavnih območij,
– občutljivih območij,
– ranljivih območij,
– območij, pomembnih za življenje in rast morskih školjk
in morskih polžev,
– območij salmonidnih in ciprinidnih voda ter
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– zavarovanih in varovanih območij v skladu s predpisi,
ki urejajo ohranjanje narave, za katera sta pomembna vodni
režim in kakovost voda.
(2) Prikaz podatkov o lokacijah in mejah vodovarstvenih
območij je pripravljen v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena območja in so vključeni v register vodovarstvenih območij (stanje junij 2007), ki ga vodi Agencija Republike Slovenije
za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(3) Prikaz podatkov o lokacijah in mejah območij kopalnih voda je pripravljen v skladu s predpisi, ki urejajo kopalne
vode.
(4) Prikaz podatkov o lokacijah in mejah poplavnih območij je pripravljen v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo
za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja
zemljišč v razrede ogroženosti.
(5) Prikaz podatkov o lokacijah in mejah občutljivih območij je pripravljen v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri
odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.
(6) Prikaz podatkov o lokacijah in mejah ranljivih območij
je pripravljen v skladu s predpisom, ki ureja vnos nevarnih snovi
in rastlinskih hranil v tla.
(7) Prikaz podatkov o lokacijah in mejah območij, pomembnih za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev,
je pripravljen v skladu s predpisom, ki ureja dele morja, kjer je
kakovost vode primerna za življenje in rast morskih školjk in
morskih polžev.
(8) Prikaz podatkov o lokacijah in mejah območij salmonidnih in ciprinidnih voda je pripravljen v skladu s predpisom,
ki ureja določitev odsekov površinskih voda, pomembnih za
življenje sladkovodnih vrst rib.
(9) Prikaz podatkov o lokacijah in mejah zavarovanih in
varovanih območij, za katera sta pomembna vodni režim in
kakovost voda, je pripravljen v skladu s predpisom, ki ureja
posebna varstvena območja (območjih Natura 2000).
(10) Podatki o lokacijah in mejah območij s posebnimi
zahtevami iz prvega do devetega odstavka tega člena so
prikazani na kartah, ki sestavljajo kartografski del začasnega
načrta.
(11) Obrazložitve uporabljenih podatkov za prikaz območij s posebnimi zahtevami sestavljajo opisni del začasnega
načrta.
9. člen
(prikaz mreže in rezultatov monitoringa površinskih voda)
(1) Prikaz mreže monitoringa površinskih voda je pripravljen na podlagi programov monitoringa, ki so objavljeni na
spletnih straneh agencije, zlasti še:
– programa spremljanja kakovosti površinskih vodotokov,
– programa spremljanja kakovosti jezer,
– programa spremljanja kakovosti morja,
– programa spremljanja kakovosti voda za življenje in rast
morskih školjk in morskih polžev,
– programa spremljanja kakovosti voda za življenje sladkovodnih vrst rib,
– programa spremljanja kakovosti površinskih voda, ki se
jih odvzema za oskrbo s pitno vodo,
– program spremljanja higienske ustreznosti kopalnih
voda na območjih kopalnih voda.
(2) Prikaz rezultatov monitoringa površinskih voda je pripravljen na podlagi letnih poročil kakovosti površinskih voda, ki
so objavljena na spletnih straneh agencije, zlasti še:
– poročila o monitoringu kakovosti površinskih vodotokov,
– poročila o kakovosti jezer,
– poročila o monitoringu kakovosti morja, somornic in
voda za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev,
– poročila o monitoringu kakovosti voda za življenje sladkovodnih vrst rib,
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– poročila o monitoringu kakovosti površinskih voda, ki se
jih odvzema za oskrbo s pitno vodo,
– poročila o kakovosti kopalnih voda na naravnih kopališčih in na območjih kopalnih voda v Sloveniji.
(3) Prikaz mreže in rezultatov monitoringa stanja voda
vključuje tudi prikaz programa spremljanja stanja voda iz Priloge
V Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne
23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, str. 1).
(4) Mreže in rezultati monitoringa površinskih voda iz
prvega in drugega odstavka tega člena so prikazani na kartah,
ki sestavljajo kartografski del začasnega načrta.
(5) Obrazložitve uporabljenih podatkov in meril za prikaz
mreže in rezultatov monitoringa vodnih teles površinskih voda
sestavljajo opisni del začasnega načrta.
10. člen
(prikaz mreže in rezultatov monitoringa podzemnih voda)
(1) Prikaz mreže monitoringa podzemnih voda je pripravljen na podlagi programov monitoringa, zlasti programa spremljanja kemijskega stanja podzemne vode in programa spremljanja količin podzemnih voda v okviru programa hidrološkega
monitoringa, ki sta objavljena na spletnih straneh agencije.
(2) Prikaz rezultatov monitoringa podzemnih voda je pripravljen na podlagi letnih poročil kakovosti podzemnih voda,
zlasti poročila o monitoringu kakovosti podzemne vode in poročila o monitoringu količin podzemne vode, ki sta objavljena
na spletnih straneh agencije.
(3) Mreže in rezultati monitoringa podzemnih voda iz
prvega in drugega odstavka tega člena so prikazani na kartah,
ki sestavljajo kartografski del začasnega načrta.
(4) Obrazložitve uporabljenih podatkov in meril za prikaz
mreže in rezultatov monitoringa vodnih teles podzemnih voda
sestavljajo opisni del začasnega načrta.
11. člen
(cilji začasnega načrta)
(1) Cilji začasnega načrta so oblikovani tako, da zagotavljajo izvedbo nalog za prehod na nov sistem načrtovanja
in izvajanja upravljanja voda na vodnem območju Donave in
vodnem območju Jadranskega morja.
(2) Cilji začasnega načrta so:
1. prilagoditev podatkovnih zbirk ali ustreznih povezav
med podatkovnimi zbirkami za pripravo in izvajanje načrtov
upravljanja voda,
2. vzpostavitev sistema za izvajanje kombiniranega pristopa za nadzor točkovnih in razpršenih virov onesnaževanja,
3. vzpostavitev sistema sodelovanja z javnostmi,
4. določitev okoljskih standardov kakovosti za kemijsko in
ekološko stanje vodnih teles površinskih voda,
5. določitev okoljskih standardov kakovosti za kemijsko
stanje podzemnih voda,
6. določitev parametrov in meril za ocenjevanje količinskega stanja vodnih teles podzemnih voda,
7. vzpostavitev vodne knjige in vodnega katastra,
8. priprava programa za pripravo podrobnejšega načrta
ocenjevanja in obvladovanja poplav,
9. priprava metodologij za analize stroškov in koristi ter
ugotavljanje stroškovne učinkovitosti programov ukrepov,
10. vodenje zbirk podatkov o kemijskem in ekološkem
stanju vodnih teles površinskih voda ter o kemijskem in količinskem stanju vodnih teles podzemnih voda na podlagi spremljanja stanja površinskih in podzemnih voda,
11. vzpostavitev in vodenje popisa emisij, izpustov in
uhajanja prednostnih in prednostno nevarnih snovi ter drugih
onesnaževal v vode,
12. vodenje zbirke podatkov obratovalnega monitoringa
v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadnih vod, za vnos v popis emisij, izpustov in uhajanja prednostnih in prednostno nevarnih snovi v vode,
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13. pregled in posodobitev opisa vodnih teles površinskih
in podzemnih voda iz 2. in 3. člena te uredbe, zlasti določitev
močno preoblikovanih vodnih teles površinskih voda,
14. pregled in posodobitev ekonomskega vrednotenja
rabe vode ali naplavin iz 13. člena te uredbe,
15. pregled in posodobitev prikaza obremenitev in vplivov
človekovih dejavnosti na stanje površinskih in podzemnih voda
iz 4. do 7. člena te uredbe,
16. izdelava ocene verjetnosti doseganja okoljskih ciljev do
leta 2015 za vodna telesa površinskih in podzemnih voda glede
na pričakovane trende posameznih vrst rabe in obremenjevanja
voda ter glede na pričakovano učinkovitost ukrepov iz operativnih programov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja,
17. posodobitev prikaza območij s posebnimi zahtevami
iz 8. člena te uredbe in
18. posodobitev prikazov mreže in rezultatov monitoringa površinskih voda in podzemnih voda iz 9. in 10. člena te
uredbe.
12. člen
(roki za uresničitev ciljev upravljanja voda)
Cilje iz drugega odstavka prejšnjega člena je treba doseči
najpozneje do uveljavitve prvega načrta upravljanja voda na
vodnem območju Donave in prvega načrta upravljanja voda
na vodnem območju Jadranskega morja v skladu s predpisi,
ki urejajo vode.
13. člen
(ekonomsko vrednotenje rabe vode ali naplavin in varstva ter
urejanja voda)
(1) Ekonomsko vrednotenje rabe vode obsega:
– opis rabe vode po sektorjih, vključno z opisom rabe
naplavin,
– opis ekonomskih mehanizmov na področju varstva in
urejanja voda,
– analizo cen komunalnih storitev po posameznih povodjih in porečjih.
(2) Opis rabe vode po sektorjih je pripravljen ločeno
po posameznih povodjih in porečjih in ločeno po naslednjih
sektorjih:
– gospodinjstva,
– kmetijstvo,
– industrija in rudarstvo,
– energetika,
– ribogojstvo in ribištvo,
– turizem in zdravstvo.
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(3) Opis ekonomskih mehanizmov vključuje pregled stanja po posameznih povodjih in porečjih na področju:
– vodnih povračil za rabo vode ali naplavin in
– okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
(4) Analiza cen komunalnih storitev vključuje analizo cen
po posameznih povodjih in porečjih za izvajanje naslednjih
storitev:
– oskrbe s pitno vodo,
– odvajanja komunalne odpadne vode,
– čiščenja komunalne odpadne vode.
(5) Obrazložitve uporabljenih podatkov in meril za ekonomsko vrednotenje rabe vode ali naplavin in varstva ter urejanja voda sestavljajo opisni del začasnega načrta.
14. člen
(povzetek obveznosti, sprejetih z mednarodnimi pogodbami)
(1) Povzetek obveznosti, sprejetih z mednarodnimi pogodbami, ki se nanašajo na upravljanje voda, vključuje povzetek obveznosti iz mednarodnih konvencij in sporazumov ter
dvostranskih in tristranskih pogodb s sosednjimi državami ter
način njihovega uresničevanja.
(2) Povzetek obveznosti, sprejetih z mednarodnimi pogodbami, sestavlja opisni del začasnega načrta.
15. člen
(hramba in objava začasnega načrta upravljanja voda)
(1) Opisni in kartografski del začasnega načrta sta objavljena na spletnih straneh in sta na vpogled na sedežu Ministrstva za okolje in prostor.
(2) Vsebina opisnega in kartografskega dela začasnega
načrta je določena v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-103/2008/4
Ljubljana, dne 15. januarja 2009
EVA 2008-2511-0167
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

Priloga 1: Vsebina opisnega in kartografskega dela začasnega načrta
1 Vsebina opisnega dela začasnega načrta
Poglavje I
Poglavje II
Poglavje III
Poglavje IV
Poglavje V
Poglavje VI
Poglavje VII
Priloge

Podatki o pripravljavcu načrta in zemljepisni opredelitvi vodnih območij
Opis značilnosti vodnih teles površinskih in podzemnih voda
Povzetek pomembnejših obremenitev in vplivov človekovih dejavnosti na stanje vodnih teles površinskih
in podzemnih voda
Prikaz območij s posebnimi zahtevami
Prikaz mreže in rezultatov monitoringa stanja voda
Ekonomsko vrednotenje rabe vode ali naplavin in varstva ter urejanja voda
Povzetek obveznosti, sprejetih z mednarodnimi pogodbami, ki se nanašajo na upravljanje voda
PRILOGA 1: Seznam strokovnih podlag, strokovnih navodil, metodologij in poročil ter virov podatkov, na
podlagi katerih je bil izdelan načrt
PRILOGA 2: Seznam naslovov za stike

2 Vsebina kartografskega dela začasnega načrta
Karta I.1

Meja med vodnim območjem Donave in vodnim območjem (v nadaljnjem besedilu: VO) Jadranskega
morja
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Karta I.2
Karta I.3
Karta II.1
Karta II.2
Karta II.3
Karta II.4
Karta II.5
Karta III.1
Karta III.2
Karta III.3
Karta III.4
Karta III.5
Karta III.6
Karta III.7
Karta III.8
Karta III.9
Karta III.10
Karta III.11
Karta III.12
Karta III.13
Karta III.14
Karta IV.1
Karta IV.2
Karta IV.3
Karta IV.4
Karta IV.5A
Karta IV.5B
Karta IV.6
Karta IV.7
Karta IV.8
Karta V.1
Karta V.2
Karta V.3
Karta V.4
Karta V.5
Karta V.6
Karta V.7
Karta V.8
Karta V.9
Karta V.10
Karta V.11
Karta V.12
Karta V.13
Karta V.14a
Karta V.14b
Karta V.14c
Karta V.15a
Karta V.15b
Karta V.15c
Karta V.16
Karta V.17
Karta V.18
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Meje porečij Mura, Drava, Sava, povodja Soče in povodja jadranskih rek
Podzemne vode, ki pripadajo VO Donave in VO Jadranskega morja
Lokacije in meje vodnih teles površinskih voda
Umetna vodna telesa in kandidati za močno preoblikovana vodna telesa
Meje hidroekoregij
Referenčni odseki vodotokov
Lokacije in meje vodnih teles podzemnih voda
Pregled pomembnih točkovnih obremenitev
Pregled pomembnih razpršenih obremenitev z dušikom iz kmetijstva
Pregled pomembnih razpršenih obremenitev s fosforjem iz kmetijstva
Pregled pomembnih hidroloških obremenitev
Pregled pomembnih morfoloških obremenitev
Pregled bioloških obremenitev
Ocena vplivov na kemijsko stanje vodnih teles površinskih voda
Ocena vplivov na ekološko stanje vodnih teles površinskih voda glede na splošne fizikalno-kemijske
parametre
Ocena vplivov na ekološko stanje vodnih teles površinskih voda glede na sintetična in nesintetična
onesnaževala
Ocena vplivov na ekološko stanje vodnih teles površinskih voda glede na biološke parametre
Modelirane vrednosti obremenitev podzemnih voda z dušikom
Karta ranljivosti podzemne vode glede na zadrževalno sposobnost vodonosnikov
Ocenjene vrednosti nitratov v podzemni vodi
Ocena kemijskega stanja vodnih teles podzemne vode
Prikaz vodovarstvenih območij
Prikaz območij kopalnih voda in območij naravnih kopališč
Opozorilna karta poplav
Prikaz delov morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev
Prikaz občutljivih območij zaradi evtrofikacije v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja
Prikaz občutljivih območij zaradi kopalnih voda v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja
Prikaz ranljivih območij v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja
Prikaz zavarovanih in varovanih območij v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave
Prikaz odsekov površinskih voda, pomembnih za življenje sladkovodnih vrst rib
Mreža merilnih mest za spremljanje kakovosti površinskih vodotokov
Ocena kemijskega stanja površinskih vodotokov
Ocena saprobiološke kakovosti površinskih vodotokov
Mreža merilnih mest na jezerih, zadrževalnikih in akumulacijah, vključenih v program spremljanja
kakovosti jezer
Mreža merilnih mest za spremljanje kakovosti morja
Ocena trofičnega stanja morja glede na TRIX indeks
Ocena kemijskega stanja morja
Mreža merilnih mest za spremljanje kakovosti vode za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev
Ocena kakovosti vode za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev
Mreža merilnih mest za spremljanje kakovosti vode za življenje sladkovodnih vrst rib
Ocena kakovosti vode za življenje sladkovodnih vrst rib
Mreža merilnih mest po programu monitoringa kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo
s pitno vodo
Ocena kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo
Mreža merilnih mest na naravnih kopališčih in na območjih kopalnih voda – morje
Mreža merilnih mest na naravnih kopališčih in na območjih kopalnih voda – Soča, Nadiža, Bled, Bohinj
Mreža merilnih mest na naravnih kopališčih in na območjih kopalnih voda – Cerkniško jezero, Kolpa,
Krka
Ocena kakovosti kopalnih voda – morje
Ocena kakovosti kopalnih voda – Soča, Nadiža, Bled, Bohinj
Ocena kakovosti kopalnih voda – Cerkniško jezero, Kolpa, Krka
Mreža merilnih mest za spremljanje kemijskega stanja vodnih teles podzemnih voda
Ocena kemijskega stanja podzemnih voda
Mreža merilnih mest za spremljanje količin podzemnih voda
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Karta V.19
Karta V.20
Karta V.21
Karta V.22
Karta V.23
Karta V.24a
Karta V.24b
Karta V.24c
Karta V.25
Karta V.26
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Ocena trendov količinskih razmer na referenčnih merilnih mestih do leta 2005
Mreža merilnih mest za spremljanje kemijskega in ekološkega stanja površinskih vodotokov
Mreža merilnih mest za spremljanje kemijskega in ekološkega stanja jezer
Mreža merilnih mest za spremljanje kemijskega in ekološkega stanja morja
Mreža merilnih mest za spremljanje kemijskega stanja podzemnih voda
Merilna mreža za spremljanje globine do podzemne vode na vodonosnikih z medzrnsko poroznostjo –
Savska kotlina in Ljubljansko barje
Merilna mreža za spremljanje globine do podzemne vode na vodonosnikih z medzrnsko poroznostjo –
Savinjska in Krška kotlina
Merilna mreža za spremljanje globine do podzemne vode na vodonosnikih z medzrnsko poroznostjo –
Murska in Dravska kotlina
Merilna mreža za spremljanje vodostaja izvirov na vodonosnikih s kraško, razpoklinsko in mešano
poroznostjo
Merilna mreža za spremljanje vodostaja vodotokov na vodonosnikih s kraško, razpoklinsko in mešano
poroznostjo

Priloga 1

132.

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega
zemljišča ob reki Savinji v naselju Okonina
v Občini Ljubno

Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A,
41/04 – ZVO-1 in 57/08) je Vlada Republike Slovenije
izdala

UREDBO
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča
ob reki Savinji v naselju Okonina v občini Ljubno
1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča na
nekaterih zemljiških parcelah na levem bregu reke Savinje v
naselju Okonina v občini Ljubno.
2. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem bregu
reke Savinje poteka po zemljiščih parc. št. 1060/1 in 856/4,
k.o. Šentjanž.
(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem bregu
reke Savinje poteka po zemljišču iz prejšnjega odstavka in je
določena s točkami državnega koordinatnega sistema iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Podatek o zunanji meji priobalnega zemljišča iz prejšnjega člena se vnese kot podatek v zemljiški kataster oziroma v
evidenco pravnih režimov v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-101/2008/6
Ljubljana, dne 15. januarja 2009
EVA 2008-2511-0175
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

Koordinate točk, ki določajo zunanjo mejo priobalnega zemljišča na zemljiških parcelah na levem bregu reke Savinje:
Točka

Y

X

L-1

131651,60

489607,21

L-2

131620,18

489600,34

L-3

131615,38

489599,56

L-4

131600,97

489597,55

L-5

131596,66

489613,92

133.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski
arhiv Ljubljana

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 –
ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 56/08) in petega odstavka 55. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS,
št. 30/06) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv
Ljubljana
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv
Ljubljana (Uradni list RS, št. 67/03) se 3. člen spremeni tako,
da se glasi:
»3. člen
Poslanstvo arhiva je trajno in celovito izvajanje varstva
arhivskega gradiva v skladu z zakonom, ki ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhive.
Območje arhiva pokriva območje naslednjih upravnih
enot: Cerknica, Črnomelj, Domžale, Grosuplje, Idrija, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Kranj, Litija, Ljubljana, Logatec, Metlika,
Novo mesto, Radovljica, Ribnica, Škofja Loka, Trebnje, Tržič
in Vrhnika.«.
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2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Arhiv opravlja svojo dejavnost na sedežu arhiva in v naslednjih organizacijskih enotah:
– Enota za Dolenjsko in Belo krajino s sedežem v Novem
mestu, Skalickega ulica 1, Novo mesto, ki pokriva območje
upravnih enot Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Trebnje;
– Enota za Gorenjsko s sedežem v Kranju, Savska cesta 6,
Kranj, ki pokriva območje upravnih enot Jesenice, Kranj, Radovljica, Tržič;
– Enota v Škofji Loki s sedežem Partizanska cesta 1C,
Škofja Loka, ki pokriva območje upravne enote Škofja Loka;
– Enota v Idriji s sedežem Prelovčeva ulica 2, Idrija, ki
pokriva območje upravne enote Idrija.«.
3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
Arhiv opravlja v okviru javne službe naslednje naloge:
– vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih
osebah, dajanje pojasnil o dolžnostih javnopravnih oseb glede
dokumentarnega gradiva, opravljanje strokovnega nadzora in
usposabljanje uslužbencev, ki delajo z dokumentarnim gradivom;
– vrednotenje javnega dokumentarnega gradiva v arhivih,
izločanje nepotrebnega dokumentarnega gradiva in odbiranje
arhivskega gradiva v arhivih ob strokovni obdelavi;
– pridobivanje, vrednotenje in strokovno obdelovanje javnega in zasebnega arhivskega gradiva, izdelovanje inventarjev,
vodnikov in drugih pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva
in njihovo objavljanje, objavljanje arhivskih virov;
– hranjenje in materialno varovanje arhivskega gradiva;
– vodenje evidenc javnega in zasebnega arhivskega gradiva;
– evidentiranje arhivskega gradiva, ki je v tujini in se nanaša na Slovenijo in Slovence, dopolnjevanje lastnega gradiva z
reprodukcijami tega gradiva ter izdelovanje vodnikov in drugih
pripomočkov o arhivskem gradivu;
– evidentiranje zasebnega arhivskega gradiva pravnih in
fizičnih oseb;
– sodelovanje z lastniki zasebnega arhivskega gradiva,
strokovno svetovanje, opravljanje strokovnega nadzora;
– dajanje arhivskega gradiva v uporabo, izdajanje prepisov oziroma kopij dokumentov ter potrdil na podlagi dokumentov;
– posredovanje kulturnih vrednot v zvezi z arhivskim
gradivom;
– opravljanje raziskovalnih nalog na področju arhivistike,
zgodovine in drugih ved, povezanih z arhivskim gradivom;
– izdajanje publikacij.«.
4. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v
skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list
RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
R 91.012
C 18.130
C 18.140
C 18.200
J 58.110
J 58.140
J 58.190
J 62.030

Dejavnost arhivov,
Priprava za tisk in objavo,
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti,
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
Izdajanje knjig,
Izdajanje revij in druge periodike,
Drugo založništvo,
Upravljanje računalniških naprav
in sistemov,
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J 62.090
J 63.110
J 63.120
M 72.200
M 74.200
N 82.190
N 82.300
P 85.590
R 90.040
R 91.011

Druge z informacijsko tehnologijo
in računalniškimi storitvami povezane
dejavnosti,
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti,
Obratovanje spletnih portalov,
Raziskovalna in razvojna dejavnost na
področju družboslovja in humanistike,
Fotografska dejavnost,
Fotokopiranje, priprava dokumentov in
druge posamične pisarniške dejavnosti,
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje,
Obratovanje objektov za kulturne
prireditve,
Dejavnost knjižnic.«.

5. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
Svet zavoda sestavljajo trije člani, in sicer:
– dva predstavnika ustanovitelja, ki ju na predlog ministra
imenuje Vlada Republike Slovenije izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev, ter
– predstavnik delavcev zavoda, ki ga iz svojih vrst izvolijo
zaposleni v zavodu.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Po poteku mandata je
lahko član sveta ponovno imenovan oziroma izvoljen. Direktor
mora obvestiti ministra o poteku mandata članom sveta najmanj 90 dni pred potekom njihovega mandata.
Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov
sveta.
Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Podrobnejše delovanje uredi svet s poslovnikom.«.
6. člen
Za 18. členom se dodajo novi 18.a do 18.f člen, ki se
glasijo:
»18.a člen
Predstavnika delavcev v svet zavoda volijo zaposleni v
zavodu na neposrednih in tajnih volitvah. Svet zavoda s sklepom razpiše volitve največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom
mandata sveta zavoda.
Pravico voliti in biti voljen imajo vsi zaposleni v zavodu,
razen direktorja in njegovega pomočnika.
S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev, vsebina predlogov kandidatur in imenuje volilna komisija. Sklep o
razpisu se javno objavi v zavodu.
18.b člen
Postopek volitev predstavnika delavcev v svet zavoda
vodi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, dva člana in
njihovi namestniki. Predsednik, člana volilne komisije in njihovi
namestniki ne morejo biti kandidati za člana sveta zavoda.
Volilna komisija skrbi za pravilnost volitev predstavnika
delavcev v svet zavoda, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja izid glasovanja in
objavi ime kandidata, ki je izvoljen v svet zavoda, ter vodi
neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.
18.c člen
Pravico predlagati kandidata za člana sveta zavoda ima
najmanj deset odstotkov zaposlenih.
Predlog mora biti predložen volilni komisiji v 15 dneh od
objave sklepa o razpisu volitev. Predlog mora vsebovati osebna
imena in podpise predlagateljev, osebne podatke kandidata z
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njegovim priloženim soglasjem in druge podatke v skladu s
sklepom iz tretjega odstavka 18.a člena tega sklepa.
18.d člen
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja.
18.e člen
Voli se z glasovnicami. Vsak zaposleni ima en glas. Na
glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu
njihovih priimkov z navedbo, da se voli en kandidat. Voli se
tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata,
za katerega se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Glasovnica je neveljavna tudi, če je volivec glasoval za več kot enega kandidata.
18.f člen
Za člana sveta zavoda je izvoljen tisti kandidat, ki dobi
največ glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, se o izboru odloči z žrebom.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev ter izdela poročilo o izidu volitev in ga objavi v petih dneh od dneva
volitev.«.
7. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
Naloge sveta arhiva so:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja arhiva,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje arhiva,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko
opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela,
finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji
dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in investicijskega vzdrževanja ter k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo
izvajanje,
– potrjuje letno poročilo arhiva,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– daje predhodno mnenje o imenovanju direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice,
obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in
tem sklepom.«.
8. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
Strokovni svet sestavljajo trije člani, in sicer:
– enega člana izvolijo zaposleni iz svojih vrst,
– enega člana imenuje Arhivsko društvo Slovenije,
– enega člana imenuje Filozofska fakulteta Univerze v
Ljubljani.
Za postopek volitev predstavnika zaposlenih v strokovni
svet se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo postopek volitev predstavnika zaposlenih v svet zavoda.
Direktor mora pozvati Arhivsko društvo Slovenije in
Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, da imenujeta člana
strokovnega sveta, najmanj 90 dni pred potekom mandata
strokovnega sveta.
Člani strokovnega sveta imajo štiriletni mandat. Po njegovem poteku so lahko člani strokovnega sveta ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Strokovni svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča
večina članov sveta.
Strokovni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh
članov.
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Podrobnejše delovanje uredi strokovni svet s poslovnikom.«.
9. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
Svet zavoda in strokovni svet se konstituirata na svoji prvi
konstitutivni seji, ki jo skliče direktor najpozneje v 30 dneh od
dne, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta
zavoda oziroma strokovnega sveta.
Članom sveta zavoda in strokovnega sveta začne teči mandat z dnem konstituiranja sveta oziroma strokovnega sveta.
Na prvi konstitutivni seji člani sveta in strokovnega sveta
iz svojih vrst izvolijo predsednika in njegovega namestnika. Če
predsednik ni izvoljen, vodi svet do izvolitve predsednika najstarejši član sveta izmed predstavnikov ustanovitelja, strokovni
svet pa najstarejši član.«.
10. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
Član sveta zavoda, ki ga imenuje ustanovitelj, je lahko razrešen pred iztekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna skladno s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog ali jih ne opravlja strokovno.«.
11. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
Člana sveta zavoda iz prejšnjega člena razreši Vlada Republike Slovenije na predlog sveta zavoda ali ministra. Za čas
do izteka mandata sveta zavoda se imenuje nov član.«.
12. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
Predstavniku delavcev v svetu zavoda in strokovnem svetu zavoda mandat predčasno preneha z odstopom, s prenehanjem delovnega razmerja v zavodu ali na podlagi odpoklica. Če
predstavniku delavcev preneha mandat pred potekom mandata
sveta oziroma strokovnega sveta, se izvedejo nadomestne
volitve.
Na nadomestnih volitvah se izvoli nov predstavnik delavcev do poteka mandata sveta oziroma strokovnega sveta. Svet
razpiše nadomestne volitve najpozneje v 15 dneh po ugotovitvi
o prenehanju mandata.
Ostalim članom strokovnega sveta mandat preneha na
podlagi odstopa ali na podlagi odpoklica tiste pravne osebe, ki
je posameznega člana imenovala. Predlog za odpoklic lahko
da strokovni svet ali minister.«.
13. člen
Za 25. členom se doda novi 25.a člen, ki se glasi:
»25.a člen
Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda in strokovnem svetu se začne na zahtevo najmanj deset
odstotkov zaposlenih v zavodu. Postopek odpoklica vodi volilna
komisija.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic
in priložene podpise delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic se predloži volilni komisiji, ki je vodila
volitve. Volilna komisija preveri formalno pravilnost zahteve, ne
da bi presojala razloge za odpoklic. Če se zahteva za odpoklic
ne zavrže, volilna komisija v 15 dneh razpiše glasovanje o
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odpoklicu predstavnika delavcev v svetu oziroma strokovnem
svetu zavoda in določi dan glasovanja. Predstavnik delavcev
v svetu oziroma strokovnem svetu zavoda je odpoklican, če je
za odpoklic glasovala večina zaposlenih v zavodu.
Za postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu
oziroma strokovnem svetu zavoda se smiselno uporabljajo
določbe o volitvah predstavnika delavcev v svet zavoda.«.
14. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
Arhiv upravlja s premičnim premoženjem samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Arhiv upravlja z naslednjimi nepremičninami v lasti Republike Slovenije:
– del poslovne stavbe: Partizanska cesta 1 C v Škofja
Loki (del 2), ID 1316, parc. št. 323/4.S, površina 430,7 m², vl.
št. 158, k.o. Škofja Loka (šifra 2035),
– poslovna stavba: Blaževa 14 v Škofja Loki (razen prostora, ki meri 16 m²), ID 32, parc. št. 246/9, površina: 162 m²,
vl. št. 1454, k.o. Škofja Loka (šifra 2035),
– del poslovne stavbe: Poljanska cesta 40 v Ljubljani,
parc. št. 172/8, površina 872 m², vl. št. 690, k.o. Poljansko
predmestje (šifra 1727),
– del poslovne stavbe: Ciril-Metodov trg 21 v Ljubljani, ID
69, parc. št. 340.S, površina 234 m², vl. št. 90, k.o. Ljubljana –
mesto (šifra 1728).«.
15. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen
Arhiv pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz državnega proračuna,
– iz proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in iz drugih virov v skladu z zakonom.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
Prve volitve predstavnika delavcev v svet zavoda razpiše
svet zavoda najpozneje v 15 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
Vlada Republike Slovenije imenuje člana sveta v skladu s
tem sklepom v enem mesecu po uveljavitvi tega sklepa.
Direktor skliče prvo konstitutivno sejo sveta zavoda najpozneje v 30 dneh od dneva, ko je imenovana oziroma izvoljena
večina članov sveta zavoda.
Dosedanji člani sveta zavoda opravljajo svojo funkcijo do
konstituiranja novega sveta skladno s tem sklepom. Dosedanjim članom sveta zavoda preneha mandat z dnem konstituiranja sveta skladno s tem sklepom.
17. člen
Direktor poskrbi za vpis sprememb ustanovitvenega akta
v sodni register skladno z veljavnimi predpisi.
18. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01403-185/2008/4
Ljubljana, dne 15. januarja 2009
EVA 2008-3511-0046
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
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134.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv
Maribor

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 –
ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 56/08) in petega odstavka 55. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS,
št. 30/06) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski
arhiv Maribor
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv
Maribor (Uradni list RS, št. 67/03) se 3. člen spremeni tako,
da se glasi:
»3. člen
Poslanstvo arhiva je trajno in celovito izvajanje varstva
arhivskega gradiva v skladu z zakonom, ki ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhive.
Območje arhiva pokriva območje naslednjih upravnih
enot: Dravograd, Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer,
Murska Sobota, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj
Gradec, Slovenska Bistrica, Maribor, Pesnica, Ruše.«.
2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
Arhiv opravlja v okviru javne službe naslednje naloge:
– vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih
osebah, dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi javnopravnih
oseb glede dokumentarnega gradiva, izvajanje strokovnega
nadzora in usposabljanje uslužbencev, ki delajo z dokumentarnim gradivom;
– vrednotenje javnega dokumentarnega gradiva v arhivih,
izločanje nepotrebnega dokumentarnega gradiva in odbiranje
arhivskega gradiva v arhivih ob strokovni obdelavi;
– pridobivanje, vrednotenje in strokovno obdelovanje javnega in zasebnega arhivskega gradiva, izdelovanje inventarjev,
vodnikov in drugih pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva
in njihovo objavljanje, objavljanje arhivskih virov;
– hranjenje in materialno varovanje arhivskega gradiva;
– vodenje evidenc javnega in zasebnega arhivskega gradiva;
– evidentiranje arhivskega gradiva, ki je v tujini in se nanaša na Slovenijo in Slovence, dopolnjevanje lastnega gradiva z
reprodukcijami tega gradiva ter izdelovanje vodnikov in drugih
pripomočkov o arhivskem gradivu;
– evidentiranje zasebnega arhivskega gradiva pravnih in
fizičnih oseb;
– sodelovanje z lastniki zasebnega arhivskega gradiva,
strokovno svetovanje, izvajanje strokovnega nadzora;
– dajanje arhivskega gradiva v uporabo, izdajanje prepisov oziroma kopij dokumentov ter potrdil na podlagi dokumentov;
– posredovanje kulturnih vrednot v zvezi z arhivskim
gradivom;
– opravljanje raziskovalnih nalog na področju arhivistike,
zgodovine in drugih ved, povezanih z arhivskim gradivom;
– izdajanje publikacij.«.
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3. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v
skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list
RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
R 91.012
C 18.130
C 18.140
C 18.200
J 58.110
J 58.140
J 58.190
J 62.030
J 62.090
J 63.110
J 63.120
L 68.200
M 72.200
M 74.200
N 82.190
N 82.300
P 85.590
R 90.040
R 91.011

Dejavnost arhivov,
Priprava za tisk in objavo,
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti,
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
Izdajanje knjig,
Izdajanje revij in druge periodike,
Drugo založništvo,
Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
Druge z informacijsko tehnologijo in
računalniškimi storitvami povezane
dejavnosti,
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti,
Obratovanje spletnih portalov,
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin,
Raziskovalna in razvojna dejavnost
v družboslovju in humanistiki,
Fotografska dejavnost,
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti,
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje,
Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
Dejavnost knjižnic.«.

4. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
Svet zavoda sestavljajo trije člani, in sicer:
– dva predstavnika ustanovitelja, ki ju na predlog ministra
imenuje Vlada Republike Slovenije izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev, ter
– predstavnik delavcev zavoda, ki ga iz svojih vrst izvolijo
zaposleni v zavodu.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Po poteku mandata je
lahko član sveta ponovno imenovan oziroma izvoljen. Direktor
mora obvestiti ministra o poteku mandata članom sveta najmanj 90 dni pred potekom njihovega mandata.
Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov
sveta.
Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Podrobnejše delovanje uredi svet s poslovnikom.«.
5. člen
Za 18. členom se dodajo novi 18.a do 18.f člen, ki se
glasijo:
»18.a člen
Predstavnika delavcev v svet zavoda volijo zaposleni v
zavodu na neposrednih in tajnih volitvah. Svet zavoda s sklepom razpiše volitve največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom
mandata sveta zavoda.
Pravico voliti in biti voljen imajo vsi zaposleni v zavodu,
razen direktorja in njegovega pomočnika.
S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev, vsebina predlogov kandidatur in imenuje volilna komisija. Sklep o
razpisu se javno objavi v zavodu.
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18.b člen
Postopek volitev predstavnika delavcev v svet zavoda
vodi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, dva člana in
njihovi namestniki. Predsednik, člana volilne komisije in njihovi
namestniki ne morejo biti kandidati za člana sveta zavoda.
Volilna komisija skrbi za pravilnost volitev predstavnika
delavcev v svet zavoda, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja izide glasovanja in
objavi, kateri kandidat je izvoljen v svet zavoda, ter vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.
18.c člen
Kandidata za člana sveta zavoda ima pravico predlagati
najmanj deset odstotkov zaposlenih.
Predlog mora biti predložen volilni komisiji v 15 dneh od
objave sklepa o razpisu volitev. Predlog mora vsebovati osebna
imena in podpise predlagateljev, osebne podatke kandidata s
priloženim soglasjem kandidata in druge podatke v skladu s
sklepom iz tretjega odstavka 18.a člena tega sklepa.
18.d člen
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja.
18.e člen
Voli se z glasovnicami. Vsak zaposleni ima en glas. Na
glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu
njihovih priimkov z navedbo, da se voli en kandidat. Voli se
tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata,
za katerega se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Glasovnica je neveljavna tudi, če je volivec glasoval za več kot enega kandidata.
18.f člen
Za člana sveta zavoda je izvoljen tisti kandidat, ki dobi
največ glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, se o izboru odloči z žrebom.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in poročilo
o izidih volitev, ki ga objavi v petih dneh od dneva volitev.«.
6. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
Naloge sveta arhiva so:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja arhiva,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje arhiva,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko
opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela,
finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji
dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in investicijskega vzdrževanja ter k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo
izvajanje,
– potrjuje letno poročilo arhiva,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– daje predhodno mnenje o imenovanju direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice,
obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in
tem sklepom.«.
7. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
Strokovni svet sestavljajo trije člani, in sicer:
– enega člana izvolijo zaposleni iz svojih vrst,
– enega člana imenuje Arhivsko društvo Slovenije,
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– enega člana imenuje Pedagoška fakulteta Univerze v
Mariboru.
Za postopek volitev predstavnika zaposlenih v strokovni
svet se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo postopek volitev predstavnika zaposlenih v svet zavoda.
Direktor mora pozvati Arhivsko društvo Slovenije in Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru, da imenujeta člana
strokovnega sveta, najmanj 90 dni pred potekom mandata
strokovnega sveta.
Člani strokovnega sveta imajo štiriletni mandat. Po njegovem poteku so lahko člani strokovnega sveta ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Strokovni svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča
večina članov sveta.
Strokovni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh
članov.
Podrobnejše delovanje uredi strokovni svet s poslovnikom.«.
8. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
Svet zavoda in strokovni svet se konstituirata na svoji prvi
konstitutivni seji, ki jo skliče direktor najpozneje v 30 dneh od
dne, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta
zavoda oziroma strokovnega sveta.
Članom sveta zavoda in strokovnega sveta začne teči
mandat z dnem konstituiranja sveta oziroma strokovnega sveta.
Na prvi konstitutivni seji člani sveta in strokovnega sveta
iz svojih vrst izvolijo predsednika in njegovega namestnika. Če
predsednik ni izvoljen, vodi svet do izvolitve predsednika najstarejši član sveta izmed predstavnikov ustanovitelja, strokovni
svet pa najstarejši član.«.
9. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
Član sveta zavoda, ki ga imenuje ustanovitelj, je lahko
razrešen pred iztekom mandata, za katerega je imenovan,
če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna skladno s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog ali jih ne opravlja strokovno.«.
10. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
Člana sveta zavoda iz prejšnjega člena razreši Vlada Republike Slovenije na predlog sveta zavoda ali ministra. Za čas
do izteka mandata sveta zavoda se imenuje nov član.«.
11. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
Predstavniku delavcev v svetu zavoda in v strokovnem
svetu zavoda mandat predčasno preneha z odstopom, s prenehanjem delovnega razmerja v zavodu ali na podlagi odpoklica. Če predstavniku delavcev preneha mandat pred potekom
mandata sveta oziroma strokovnega sveta, se izvedejo nadomestne volitve.
Na nadomestnih volitvah se izvoli nov predstavnik delavcev za čas do izteka mandata sveta oziroma strokovnega
sveta. Svet razpiše nadomestne volitve najpozneje v 15 dneh
po ugotovitvi o prenehanju mandata.
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Ostalim članom strokovnega sveta mandat preneha na
podlagi odstopa ali na podlagi odpoklica s strani tiste pravne
osebe, ki je posameznega člana imenovala. Predlog za odpoklic lahko poda strokovni svet ali minister.«.
12. člen
Za 25. členom se doda novi 25.a člen, ki se glasi:
»25.a člen
Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda in strokovnem svetu se začne na zahtevo najmanj deset
odstotkov zaposlenih v zavodu. Postopek odpoklica vodi volilna
komisija.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic
in priložene podpise delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic se predloži volilni komisiji, ki je vodila
volitve. Volilna komisija preveri formalno pravilnost zahteve, ne
da bi presojala razloge za odpoklic. Če se zahteva za odpoklic
ne zavrže, volilna komisija v 15 dneh razpiše glasovanje o
odpoklicu predstavnika delavcev v svetu oziroma strokovnem
svetu zavoda in določi dan glasovanja. Predstavnik delavcev
v svetu oziroma strokovnem svetu zavoda je odpoklican, če je
za odpoklic glasovala večina zaposlenih v zavodu.
Za postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu
oziroma strokovnem svetu zavoda se smiselno uporabljajo
določbe o volitvah predstavnika delavcev v svet zavoda.«.
13. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
Arhiv upravlja s premičnim premoženjem samostojno, z
nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Arhiv upravlja z naslednjimi nepremičninami v lasti Republike Slovenije:
stanovanje: Regentova ulica 2 v Mariboru, ID 3453
(19. del), parc. št. 2795/2 in 1826/20, površina: 23,27 m²,
vl. št. 2301/20, k. o. Tabor (šifra 659).«.
14. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen
Arhiv pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz državnega proračuna,
– iz proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in iz drugih virov v skladu z zakonom.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
Prve volitve predstavnika delavcev v svet zavoda razpiše
svet zavoda najpozneje v 15 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
Vlada Republike Slovenije imenuje člana sveta v skladu s
tem sklepom v enem mesecu po uveljavitvi tega sklepa.
Direktor skliče prvo konstitutivno sejo sveta zavoda najpozneje v 30 dneh od dneva, ko je imenovana oziroma izvoljena
večina članov sveta zavoda.
Dosedanji člani sveta zavoda opravljajo svojo funkcijo do
konstituiranja novega sveta skladno s tem sklepom. Dosedanjim članom sveta zavoda preneha mandat z dnem konstituiranja sveta skladno s tem sklepom.
16. člen
Direktor poskrbi za vpis sprememb ustanovitvenega akta
v sodni register skladno z veljavnimi predpisi.
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17. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01403-184/2008/4
Ljubljana, dne 15. januarja 2009
EVA 2008-3511-0047
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
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72.200
74.900
82.990
84.130
85.510
85.590
85.600

135.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana
v Javni zavod za ribištvo Slovenije

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 –
ZJZP) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana
v Javni zavod za ribištvo Slovenije
1. člen
V Sklepu o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana
v Javni zavod za ribištvo Slovenije (Uradni list RS, št. 31/01,
60/01, 4/05, 23/06, 61/06 – ZSRib in 116/07) se v 2. členu
spremeni peti odstavek tako, da se glasi:
»Sedež javnega zavoda je: Ljubljana - Šmartno, Spodnje
Gameljne 61 a.«.
2. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Dejavnosti zavoda v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
03.110
03.120
03.210
03.220
46.230
46.380
47.230
58.110
58.130
58.140
70.220
71.121
71.129
72.110
72.190

Morsko ribištvo
Sladkovodno ribištvo
Gojenje morskih organizmov
Gojenje sladkovodnih organizmov
Trgovina na debelo z živimi živalmi
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi ribami,
raki, mehkužci
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z ribami, raki, mehkužci
Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Geo-meritve, kartiranje
Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
biotehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
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Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
poslovanje
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše
poslovanje
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju športa in rekreacije
Drugje
nerazvrščeno
izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje.

Zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so potrebne
za izvajanje njegovih glavnih dejavnosti.«.
3. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Podrobnejšo organizacijo javnega zavoda določa akt o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejme svet na predlog direktorja javnega zavoda.«.
4. člen
Prva alinea prvega odstavka 9. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»– tri člane imenuje ustanovitelj (po enega člana iz: ministrstva, pristojnega za ribištvo, ministrstva, pristojnega za
znanost, ter ministrstva, pristojnega za okolje in prostor);«.
5. člen
Peti odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki se izbere na
podlagi javnega razpisa, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo;
– ima najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj;
– ima organizacijske sposobnosti in najmanj 4 (štiri) leta
ustreznih vodstvenih izkušenj;
– ima aktivno znanje slovenskega jezika;
– obvlada vsaj en tuj svetovni jezik.«.
6. člen
Drugi odstavek 14. člena se črta.
7. člen
V 18. členu se za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Za obdobje, ko za tekoče leto še ni sprejet oziroma
potrjen program dela in finančni načrt zavoda, ustanovitelj za
izvajanje nalog javne službe zavoda zagotovi začasno financiranje s sklenitvijo pogodbe o začasnem financiranju.«.
8. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01403-187/2008/5
Ljubljana, dne 15. januarja 2009
EVA 2008-2311-0156
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
136.

Pravilnik o delu komisije za pregled in oceno
investicijske dokumentacije na področju
državnih cest

Na podlagi drugega odstavka 15. člena in drugega odstavka 16. člena Uredbe o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju državnih cest
(Uradni list RS, št. 124/07) izdaja minister za promet

PRAVILNIK
o delu komisije za pregled in oceno investicijske
dokumentacije na področju državnih cest
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik ureja organizacijo in način dela komisije
za pregled in oceno investicijske dokumentacije na področju
državnih cest (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki se izdeluje v
skladu z Uredbo o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju državnih cest (Uradni list
RS, št. 124/07; v nadaljnjem besedilu: uredba), ter opredeljuje
njene glavne naloge.
(2) Investicijska dokumentacija iz prejšnjega odstavka se
nanaša na predinvesticijsko zasnovo ter investicijski program
oziroma njegovo novelacijo, kadar je ta potrebna.
II. IMENOVANJE KOMISIJE
2. člen
(1) Minister za promet (v nadaljnjem besedilu: minister) s
sklepom imenuje predsednika, člane ter sekretarja komisije.
(2) Sklep iz prejšnjega odstavka je interni akt.
III. TEMELJNA NAČELA DELA KOMISIJE
3. člen
(1) Komisija je pri svojem delu samostojna in deluje v
skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Komisija je za delo v okviru svojih pristojnosti odgovorna neposredno ministru.
4. člen
(1) Predsednik, sekretar in člani komisije morajo kot zaupne varovati vse podatke iz investicijske dokumentacije.
(2) Predsednik, sekretar in člani komisije ne smejo o
informacijah, s katerimi se seznanijo pri obravnavi investicijske dokumentacije, seznanjati nikogar razen pooblaščenega
predstavnika investitorja. Informacije v zvezi z investicijo lahko
daje le pooblaščeni predstavnik investitorja.
IV. NALOGE KOMISIJE
5. člen
(1) Komisija v skladu z uredbo izdela poročilo o pregledu
in izdelavi ocene investicijske dokumentacije.
(2) Strokovna ocena se pripravi za tisto investicijsko dokumentacijo, ki predstavlja osnovo za odločitev o nadaljnji izdelavi
investicijske dokumentacije oziroma osnovo za odločitev o
investiciji.
(3) Komisija izdela poročilo o pregledu in izdelavi ocene
posamezne investicijske dokumentacije najkasneje v dveh mesecih od datuma prejema dokumentacije.

V. NALOGE PREDSEDNIKA KOMISIJE
6. člen
(1) Predsednik komisije skrbi za izvajanje določil tega
pravilnika.
(2) Predsednik komisije izmed imenovanih članov komisije določi ocenjevalce za pregled in oceno posamezne investicijske dokumentacije ter izmed njih določi poročevalca, določi
pa tudi rok za izdelavo predloga poročila. Glede na vsebino
obravnavane investicijske dokumentacije morajo biti v komisiji
zastopani člani – ocenjevalci, ki so strokovno usposobljeni za
ocenjevanje vsebinskih področij, ki so obravnavana v investicijski dokumentaciji, in niso kakorkoli povezani s pripravo
investicijske dokumentacije, ki jim je bila dodeljena v pregled
in oceno.
7. člen
Število ocenjevalcev posamezne investicijske dokumentacije je določeno glede na vrsto investicije iz 3. člena uredbe
in njeno vrednost, in sicer se lahko določi največ:
– tri ocenjevalce: za vse vrste investicijskega vzdrževanja
ter za investicije iz 5. in 6. točke 3. člena uredbe do vrednosti
2.000.000 eurov;
– štiri ocenjevalce: za rekonstrukcije, za investicije iz 5. in
6. točke 3. člena uredbe nad vrednostjo 2.000.000 eurov ter za
novogradnje in nadomestne gradnje do vrednosti 20.000.000
eurov;
– pet ocenjevalcev: za novogradnje in nadomestne gradnje z ocenjeno vrednostjo investicije nad 20.000.000 eurov.
8. člen
(1) Ocenjevalci predsedniku komisije predložijo predlog
poročila o pregledu in izdelavi ocene investicijske dokumentacije, ki predstavlja strokovno osnovo za nadaljnjo izdelavo
investicijske dokumentacije oziroma za odločitev o investiciji.
(2) V roku štirinajstih dni po prejemu predloga poročila iz
prejšnjega odstavka predsednik komisije na podlagi predložene
investicijske dokumentacije, predloga poročila ocenjevalcev in
razprave na seji komisije izdela končno poročilo o pregledu
in izdelavi ocene investicijske dokumentacije, ki ga podpišejo
ocenjevalci in predsednik komisije.
VI. NALOGE SEKRETARJA KOMISIJE
9. člen
Organizacijska in administrativno-tehnična dela v zvezi z
delovanjem komisije opravlja sekretar komisije (v nadaljnjem
besedilu: sekretar).
10. člen
Organizacijska in administrativno-tehnična dela, ki so vezana na delo komisije, obsegajo:
– vodenje evidence o prispeli in obravnavani dokumentaciji,
– vabila na seje komisije,
– razpošiljanje dokumentacije ocenjevalcem,
– pridobivanje zahtevanih dopolnitev in dodatnih pojasnil,
ki so jih zahtevali ocenjevalci, ter seznanjanje ocenjevalcev z
vsemi dopolnitvami,
– urejanje in razpošiljanje celotne dokumentacije (končno
poročilo, sklep in druga dokumentacija),
– pripravo polletnih in letnih poročil o prispeli, obravnavani
in potrjeni dokumentaciji,
– vodenje evidenc o prisotnosti članov komisije na sejah,
– sodelovanje na sejah in izdelavo zapisnika seje komisije,
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– arhiviranje dokumentacije (zapisniki, poročila, sklepi),
– pripravo predloga sklepa o odobritvi ali zavrnitvi investicijske dokumentacije in njegovo posredovanje ministru v
podpis,
– druge naloge po navodilu predsednika komisije.
11. člen
Prostor za seje komisije in arhivske prostore za tekoče
delo komisije zagotavlja Ministrstvo za promet (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo).
VII. NAČIN DELA KOMISIJE
12. člen
(1) Delo komisije poteka na rednih in dopisnih sejah.
(2) Seje komisije se sklicujejo po potrebi, praviloma enkrat
mesečno.
13. člen
Investitor mora komisiji predložiti investicijsko dokumentacijo v najmanj toliko izvodih, kot je predpisano število ocenjevalcev, in v dodatnih dveh izvodih. Investicijski dokumentaciji
mora biti priložen tudi sklep o potrditvi predhodno izdelane investicijske dokumentacije.
14. člen
(1) Sekretar investicijsko dokumentacijo nemudoma po
njenem prejemu posreduje predsedniku komisije, ko predsednik določi ocenjevalce, pa še vsem ocenjevalcem v pregled,
ter skliče sejo na predlog predsednika komisije. Ocenjevalci
pripravijo pisna mnenja, poročevalec pa pisni predlog poročila
o posamezni obravnavani zadevi in jih posredujejo predsedniku komisije najmanj deset dni pred datumom, določenim
za sejo.
(2) Ocenjevalci lahko dodatna pojasnila ali dopolnila v
zvezi z obravnavano investicijsko dokumentacijo zahtevajo
preko sekretarja najkasneje v roku 20 dni po prejemu dokumentacije.
(3) Vabila na sejo s priloženim gradivom morajo biti članom komisije in vabljenim udeležencem seje praviloma dostavljena najmanj pet dni pred začetkom seje. Predlog poročila in
mnenja ocenjevalcev so priloga k vabilu.
15. člen
(1) Na sejo komisije, na kateri bo obravnavana predlagana investicijska dokumentacija, so vabljeni ocenjevalci ter
predstavniki izdelovalca in investitorja.
(2) Sejo vodi predsednik komisije.
(3) Seje so za javnost zaprte.
16. člen
(1) Če so k investicijski dokumentaciji dane pripombe, v
zvezi s katerimi so potrebna dodatna pojasnila, jih predstavniki
investitorja oziroma izdelovalca dokumentacije podajo na seji.
(2) Ocenjevalci se do pojasnil opredelijo ter nato oblikujejo
osnutek ocene predložene investicijske dokumentacije.
17. člen
(1) Če se mnenja ocenjevalcev razhajajo s predlaganim
poročilom, se uskladijo in razrešijo na seji do te mere, da lahko
predsednik komisije na podlagi usklajenega mnenja izdela
končno poročilo.
(2) Če želi posamezen ocenjevalec tudi po usklajevanju
podati ločeno mnenje, se to mnenje dokumentira v zapisniku.
(3) Komisija lahko v nujnih primerih o poročilu odloča na
dopisni seji. V tem primeru lahko predsednik izdela končno
poročilo le, če so stališča ocenjevalcev usklajena.
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VIII. ZAPISNIKI, POROČILA IN SKLEPI
18. člen
O seji komisije se vodi zapisnik, ki ga sestavi sekretar.
Zapisnik podpišeta sekretar in predsednik komisije.
19. člen
(1) Zapisnik vsebuje zlasti:
– navedbo časa, kraja, datuma in zaporedne številke seje
komisije,
– imena prisotnih udeležencev seje (članov komisije in
drugih),
– dnevni red seje,
– navedbo investicijske dokumentacije, poročevalca, kratek povzetek predstavitve in povzetek vsebine razprave,
– morebitna ločena mnenja ocenjevalcev,
– čas zaključka seje,
– podpis sekretarja in predsednika komisije.
(2) Pisna mnenja ocenjevalcev so sestavni del zapisnika.
20. člen
Dokumentacijo komisije in izvirnik zapisnika hrani ministrstvo.
21. člen
Člani komisije in investitor prejmejo fotokopijo zapisnika,
drugi udeleženci seje komisije pa le, če tako na njihov predlog
odloči predsednik komisije.
22. člen
(1) Poročilo o pregledu in izdelavi ocene investicijske dokumentacije podpišejo predsednik komisije in ocenjevalci.
(2) Poročilo o pregledu in izdelavi ocene investicijske
dokumentacije mora vsebovati:
– osnovne podatke o investiciji (naročnik in izdelovalec
investicijske dokumentacije, predmet, lokacija in vrednost investicije, terminski načrt glavnih aktivnosti z dinamiko financiranja, viri financiranja, strokovne podlage za investicijsko
dokumentacijo),
– oceno o skladnosti investicijske dokumentacije s predpisano metodologijo,
– upravičenost glede na veljavna merila,
– morebitno dodatno strokovno mnenje ocenjevalca,
– zaključno mnenje komisije s predlogom, ali se investicijska dokumentacija potrdi ali zavrne.
IX. KONČNA DOLOČBA
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. februarja 2009.
Št. 007-215/2008/9
Ljubljana, dne 5. januarja 2009
EVA 2009-2411-0009
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

137.

Pravilnik o prepovedi uporabe določenih snovi
s hormonskim ali tireostatskim delovanjem in
beta-agonistov v živinoreji

Na podlagi 37. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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PRAVILNIK
o prepovedi uporabe določenih snovi
s hormonskim ali tireostatskim delovanjem
in beta-agonistov v živinoreji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik, v skladu z Direktivo Sveta 96/22/ES z dne
29. aprila 1996 o prepovedi uporabe v živinoreji določenih
snovi, ki imajo hormonalno ali tireostatično delovanje, in betaagonistov ter o razveljavitvi direktiv 81/602/EGS, 88/146/EGS
in 88/299/EGS (UL L št. 125 z dne 23. 5. 1996, str. 3), zadnjič
spremenjeno z Direktivo 2008/97/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 19. novembra 2008 o spremembi Direktive Sveta 96/22/ES o prepovedi uporabe v živinoreji določenih snovi, ki
imajo hormonalno ali tireostatično delovanje, in beta-agonistov
(UL L št. 318 z dne 28. 11. 2008, str. 9) (v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 96/22/ES), določa ukrepe za preprečevanje vnosa
škodljivih snovi v prehransko verigo ljudi zaradi zdravljenja živali z zdravili, ki vsebujejo snovi s hormonskim ali tireostatskim
delovanjem ali beta-agoniste.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Za namen tega pravilnika se uporabljajo opredelitve pojmov za meso in mesne proizvode, iz Uredbe (ES) št. 853/2004
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z
dne 30. 4. 2004, str. 55), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1020/2008 z dne 17. 10. 2008 o spremembi Prilog
II in III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in
Sveta o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora
ter Uredbe (ES) št. 2076/2005 v zvezi z označevanjem identifikacije, surovim mlekom in mlečnimi izdelki, jajci in jajčnimi
izdelki ter nekaterimi ribiškimi proizvodi, (UL L št. 277 z dne
18. 10. 2008, str. 8), opredelitve pojmov za akvakulturo in zdravila za uporabo v veterinarski medicini, iz Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02-ZGO-1, 45/04-ZdZPKG,
62/04-odl. US in 93/05-ZVMS) in iz Zakona o veterinarskih
merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) ter opredelitve
pojmov, ki imajo naslednji pomen:
1. farmske živali so živali na posestvu, ki spadajo v naslednje vrste: govedo, prašiči, ovce, koze, kopitarji, perutnina
in kunci, ter divje živali teh vrst in divji prežvekovalci vzrejeni
na posestvu;
2. identifikacija živali je evidentiranje podatkov o živalih,
pri katerih se opravi veterinarska storitev, ki omogočajo njihovo
natančno prepoznavnost, kot so: vrsta živali, ime živali oziroma
v primeru skupine živali, njihovo število, spol, teža, kategorija,
datum rojstva oziroma starost živali, oznaka mikrolokacije živali na gospodarstvu; pri identifikaciji zdravljenih živali, ki so
namenjene za proizvodnjo živil, je treba evidentirati tudi identifikacijsko (ušesno) številko oziroma jih je potrebno še posebej
označiti, če prej navedeni podatki ne zadoščajo za zanesljivo
prepoznavnost živali;
3. zdravljenje pomeni uporabo zdravil v skladu s 5. členom
tega pravilnika za zdravljenje živali oziroma dajanje zdravil po
predhodnem veterinarskem pregledu posamezne farmske živali na posestvu, za zdravljenje plodnostnih motenj – vključno
s prekinitvijo nezaželene brejosti in v primeru beta agonistov,
za sprožanje tokolize pri kravah med telitvijo, ter za zdravljenje
težav z dihanjem, bolezni zakopitnice (navikularnega sindroma) in vnetja kopit (laminitis), ter za sprožanje tokolize pri
kopitarjih;
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4. zootehnična uporaba pomeni dajanje zdravil živalim:
a) katerekoli snovi pri farmskih živalih na odgovornost
veterinarja, odobrene pod pogoji iz 6. člena tega pravilnika za
sinhronizacijo estrusa in pripravo živali darovalk in prejemnic
za presajevanje zarodkov po opravljenem veterinarskem pregledu;
b) v akvakulturi pri vzrejnih živalih za inverzijo spola, v skladu z veterinarskim receptom in na odgovornost veterinarja;
5. nedovoljena uporaba pomeni uporabo snovi ali zdravil
iz teh snovi, ki nimajo dovoljenja za promet v skladu z zakonom, ki ureja zdravila ali uporabo sicer odobrene snovi ali
zdravila iz teh snovi za druge namene ali pod drugimi pogoji,
kot so določeni z drugimi predpisi, ki urejajo uporabo snovi
oziroma zdravil iz teh snovi.
II. POGOJI UPORABE
3. člen
(prepoved dajanja snovi na trg)
Prepovedano je dajati na trg snovi, navedene v Prilogi 1,
ki je sestavni del tega pravilnika, namenjene za uporabo pri
vseh živalih, katerih meso in proizvodi se uporabljajo za prehrano ljudi, razen za tiste namene, ki so navedeni v 2. točki prvega
odstavka 5. člena tega pravilnika.
4. člen
(prepoved uporabe snovi)
Za snovi, navedene v Prilogi 1 tega pravilnika in v Prilogi 2,
ki je sestavni del tega pravilnika, veljajo naslednje prepovedi:
– kakršnakoli uporaba pri farmskih živalih in akvakulturah;
– posedovanje farmskih živali in akvakultur, z izjemo tistih,
ki so pod uradnim nadzorom, promet in trgovanje ali zakol
farmskih živali za prehrano ljudi, pri katerih so prisotne snovi iz
Priloge 1 ali Priloge 2 tega pravilnika, razen farmskih živali in
akvakultur, kjer je prisotnost teh snovi posledica tretiranja živali
v skladu z določbami 5. ali 6. člena tega pravilnika;
– dajanje na trg za prehrano ljudi živali iz akvakultur in
njihovih proizvodov, če vsebujejo snovi, navedene v Prilogi 1
ali Prilogi 2 tega pravilnika;
– dajanje na trg mesa in mesnih proizvodov, ki izvirajo
od farmskih živali, če vsebujejo snovi iz Priloge 1 ali Priloge 2
tega pravilnika.
5. člen
(zdravljenje)
(1) Ne glede na določbe 3. in 4. člena tega pravilnika je
za namen zdravljenja dovoljena uporaba:
1. testosterona, progesterona in njunih derivatov pri farmskih živalih, pod pogojem, da:
– zdravilo po absorbciji z mesta dajanja, hitro razpade na
izhodne (starševske) komponente;
– ima zdravilo za uporabo v veterinarski medicini dovoljenje za promet v skladu zakonom, ki ureja zdravila;
– dajanje zdravil opravi veterinar z injiciranjem ali v primeru motenj v delovanju jajčnikov v obliki nožničnih spiral pri
zdravljenju, vendar nikakor v obliki implantantov;
– je zdravljena žival jasno identificirana;
– je veterinar odgovoren za identifikacijo živali in evidentiranje zdravljenja;
– se evidenca, ki se vodi tudi v dnevniku veterinarskih
posegov na gospodarstvu, vodi v skladu s predpisi o zdravilih
za uporabo v veterinarski medicini in vsebuje najmanj naslednje podatke:
a) vrsto uporabe (zdravljenje ali zootehnična uporaba);
b) vrsto zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki
ima dovoljenje za promet v skladu z zakonom, ki ureja zdravila,
in ki je bilo uporabljeno;
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c) datum zdravljenja;
d) identifikacijo zdravljene živali.
2. za zdravljenje živali z zdravili za uporabo v veterinarski
medicini, ki vsebujejo spodaj naštete snovi in imajo dovoljenje
za promet v skladu z zakonom, ki ureja zdravila, pod naslednjimi pogoji:
– alil trenbolon za peroralno uporabo, ali beta-agonisti,
za uporabo pri kopitarjih, če se uporabljajo v skladu z navodili
proizvajalca;
– beta-agonisti, če se dajejo v obliki injekcije za indukcijo
tokolize pri kravah med telitvijo.
(2) Snovi iz 2. točke prejšnjega odstavka mora dajati
veterinar, ali, pri zdravilih za uporabo v veterinarski medicini,
v primeru iz prve alinee 2. točke prejšnjega odstavka, druga
oseba, na neposredno odgovornost veterinarja. Odgovoren
veterinar mora voditi evidenco zdravljenja, ki mora vsebovati
vsaj podatke iz šeste alinee 1. točke prejšnjega odstavka.
(3) Imetnikom živali ni dovoljeno izdajati in ne smejo posedovati zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo
snovi iz druge alinee, 2. točke prvega odstavka tega člena.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena je prepovedano
zdravljenje proizvodnih živali, vključno s plemenskimi živalmi
po zaključenem reproduktivnem obdobju.
(5) Evidence iz tega člena morajo biti na razpolago uradnemu veterinarju, če jih ta zahteva.
6. člen
(zootehnična uporaba)
(1) Ne glede na prvo alineo 4. člena tega pravilnika se
za uporabo v zootehnične namene pri farmskih živalih, dovoli
dajanje zdravil z estrogenim (razen estradiol 17ß in njegove
estrom podobne derivate), androgenim ali gestagenim učinkovanjem, če imajo dovoljenje za promet v skladu z zakonom, ki
ureja zdravila.
(2) Zdravila iz prejšnjega odstavka lahko uporablja in daje
samo veterinar, tretirane živali pa morajo biti jasno označene
oziroma identificirane. O dajanju zdravil mora odgovorni veterinar voditi evidenco v skladu s šesto alineo 1. točke prvega
odstavka 5. člena tega pravilnika.
(3) Za sinhronizacijo estrusa in pripravo živali darovalk
in prejemnic za presaditev zarodkov, lahko zdravila iz prvega
odstavka tega člena daje tudi druga oseba na neposredno
odgovornost veterinarja.
(4) V primeru akvakultur, se lahko dajejo ribam v prvih treh
mesecih življenja za namen inverzije spola, zdravila za uporabo
v veterinarski medicini z androgenim delovanjem, če imajo dovoljenje za promet v skladu z zakonom, ki ureja zdravila.
(5) V primerih iz tretjega odstavka tega člena mora veterinar izdati veterinarski recept za enkratno izdajo zdravila, s
katerim določi vrsto zootehnične uporabe ter vrsto in količino
potrebnega zdravila, pri čemer je večkratna izdaja zdravila na
isti recept prepovedana.
(6) O predpisanih zdravilih in izdanih receptih mora veterinar voditi evidenco v skladu s predpisi, ki urejajo sledljivost
predpisovanja, izdanih receptov in uporabe zdravil.
(7) Zootehnična uporaba zdravila je prepovedana pri proizvodnih živalih, vključno pri plemenskih živalih v času pitanja,
če se ne uporabljajo več za razplod.
7. člen
(izpolnjevanje zahtev)
(1) Snovi s hormonskim delovanjem in beta-agonisti, katerih dajanje farmskim živalim je dovoljeno v skladu s 5. in
6. členom tega pravilnika, morajo izpolnjevati zahteve, določene v zakonu, ki ureja zdravila.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je prepovedana uporaba:
1. snovi s hormonskim delovanjem:
– ki imajo podaljšano delovanje;
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– ki imajo karenco daljšo kot 15 dni po končanem tretiranju in
– zdravil:
a) ki so pridobila dovoljenje za promet v skladu s predpisi, ki so bili veljavni pred uveljavitvijo Uredbe Sveta (EGS)
št. 2309/93 z dne 22. julija 1993, ki določa postopke Skupnosti
za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za uporabo v humani medicini in za uporabo v veterini ter ustanavlja
Evropsko agencijo za vrednotenje zdravil zadnjič spremenjene
z Uredbo (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko
uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila, (UL L
št. 136 z dne 30. 4. 2004, str. 1);
b) za katera niso znani pogoji uporabe;
c) za katera ne obstajajo reagenti ali oprema, ki se uporabljajo v analiznih tehnikah za odkrivanje prisotnosti ostankov
v količinah, ki presegajo najvišje dovoljene količine.
2. zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo
beta-agoniste in imajo karenco daljšo kot 28 dni po končanem
tretiranju.
8. člen
(promet in trgovanje z živalmi ter dajanje mesa na trg)
(1) Dovoljena sta promet in trgovanje z živalmi za pleme
in plemenskih živali, ki niso več namenjene nadaljnjemu razplodu in so bile v zadnjem obdobju tretirane v skladu s 5. ali
6. členom tega pravilnika. Meso teh živali, ob upoštevanju
karence, določene v dovoljenju za promet v skladu z zakonom, ki ureja zdravila, se lahko označi z oznako zdravstvene
ustreznosti, ki jo določa Uredba (ES) 854/2004 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih
predpisov za organizacijo uradnega veterinarskega nadzora
proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (UL
L št. 139 z dne 30. aprila 2004, str. 206), zadnjič spremenjena
z Uredbo Komisije (ES) št. 1021/2008 z dne 17. oktobra 2008
o spremembi Prilog I, II in III k Uredbi (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih pravilih za organizacijo
uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih
prehrani ljudi ter Uredbe (ES) št. 2076/2005 v zvezi z živimi
školjkami, nekaterimi ribiškimi proizvodi in osebjem, ki pomaga
pri uradnih nadzorih v klavnicah (Ul L št. 277 z dne 18. oktobra
2008, str. 15).
(2) Promet in trgovanje z visokovrednimi konji še zlasti
z dirkalnimi in tekmovalnimi konji, cirkuškimi konji ali s konji,
namenjenimi za razplod ali razstave, vključno z registriranimi
kopitarji, ki so jim bila dana zdravila za uporabo v veterinarski
medicini, ki vsebujejo alil-trenbolon ali beta-agoniste v skladu s
5. členom tega pravilnika sta dovoljena pred iztekom karence,
če so upoštevani pogoji glede predpisane uporabe zdravila in je
v veterinarskem spričevalu ali potnem listu, ki spremlja te živali,
naveden datum in vrsta zdravljenja.
(3) Mesa in proizvodov živali, ki jim je bila dana snov
z estrogenim, androgenim ali gestagenim učinkom ali betaagonisti v skladu s tem pravilnikom, se ne sme dajati na trg za
prehrano ljudi, razen če so bile živali zdravljene z zdravilom
za uporabo v veterinarski medicini, v skladu z določbami iz
7. člena tega pravilnika ob upoštevanju predpisane karence
pred zakolom živali.
9. člen
(posedovanje snovi)
Snovi iz 3. in 4. člena tega pravilnika lahko posedujejo
le pravne in fizične osebe, ki imajo za to dovoljenje, izdano
v skladu z zakonom, ki ureja zdravila. Posedovanje v smislu
tega člena pomeni posedovanje snovi ob uvozu, proizvodnji,
skladiščenju, distribuciji, prodaji ali uporabi.
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10. člen

13. člen

(pregledi in ukrepi)

(uvoz iz tretjih držav)

(1) Poleg pregledov, določenih s predpisi EU o trgovanju
z živalmi in proizvodi na teritoriju Evropske unije, izvajajo
uradni veterinarji brez predhodnega obvestila tudi uradne
preglede v skladu s predpisom, ki ureja področje reziduov,
da se prepreči:
a) posedovanje in prisotnost prepovedanih snovi ali
zdravil iz 3. in 4. člena tega pravilnika, ki bi se uporabljale pri
pitanju živali;
b) nedovoljeno uporabo pri živalih;
c) neupoštevanje karenc iz 7. člena tega pravilnika;
d) neupoštevanje posebnih omejitev uporabe določenih
snovi ali zdravil, kot so določene v 5. in 6. členu tega pravilnika.
(2) Preskušanja glede prisotnosti snovi iz 3. in 4. člena
tega pravilnika pri živalih, v vodi za napajanje in na vseh
mestih, kjer se živali zadržujejo ali redijo in testiranja glede
ostankov teh snovi v živih živalih, njihovih izločkih in telesnih
tekočinah ter v živalskih tkivih in proizvodih, se morajo izvajati
v skladu s predpisom, ki ureja področje reziduov.
(3) Kadar se s pregledi in preskusi iz prvega in drugega
odstavka tega člena odkrije prisotnost snovi ali zdravil, katerih
uporaba ali posedovanje je prepovedana, ali prisotnost ostankov snovi, dajanje katerih predstavlja nedovoljeno uporabo,
uradni veterinar z inšpekcijskimi pooblastili te snovi in zdravila
odvzame. Živali, katerim so bile te snovi oziroma zdravila
dana, in njihovo meso, je pod uradnim nadzorom do izvršitve
predpisanih ukrepov.
(4) V primeru neupoštevanja zahtev iz točk b) in c) prvega odstavka tega člena uradni veterinar z inšpekcijskimi
pooblastili izvede ustrezne ukrepe v zvezi z ugotovljenim neskladjem na podlagi zakona, ki ureja veterinarstvo in zakona,
ki ureja veterinarska merila skladnosti.

(1) Iz tretjih držav, ki so na seznamih iz 1. odstavka
11. člena direktive 96/22 ES je prepovedan uvoz:
– farmskih živali ali živali iz akvakultur,
a) ki so jim bile na kakršen koli način dane snovi iz seznama A Priloge 1, tega pravilnika;
b) ki so jim bile dane snovi iz seznama B Priloge 1 ali
Priloge 2 tega pravilnika v nasprotju s pogoji in zahtevami iz
5., 6. in 8. člena tega pravilnika in ni bila upoštevana karenca,
dovoljena z mednarodnimi priporočili;
– mesa in proizvodov, pridobljenih od živali iz prve alinee
tega odstavka.
(2) Živali, namenjene za pleme in plemenske živali po
zaključenem reproduktivnem obdobju ter njihovo meso, se
lahko iz tretjih držav uvozijo samo, kadar so dana ustrezna
zagotovila, ki so najmanj enakovredna zagotovilom iz tega
pravilnika.
(3) Veterinarski pregledi pri uvozu iz tretjih držav se izvajajo v skladu s pravilnikom, ki ureja veterinarske preglede živali
pri vnosu na teritorij Evropske unije iz tretjih držav in pravilnikom, ki ureja veterinarske preglede proizvodov pri vnosu na
teritorij Evropske unije iz tretjih držav.

III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o prepovedi uporabe določenih snovi s hormonskim ali
tireostatskim delovanjem in beta-agonistov v živinoreji (Uradni
list RS, št. 16/04).

11. člen

15. člen

(evidence)

(začetek veljavnosti)

(1) Evidence, ki v kronološkem zaporedju vsebujejo količine, ki so bile proizvedene ali pridobljene in količine, ki so
bile prodane ali uporabljene za proizvodnjo farmacevtskih
proizvodov ali zdravil za uporabo v veterinarski medicini ter
imena oseb, od katerih so bile te količine nabavljene in katerim so bile prodane morajo voditi tiste pravne in fizične osebe,
ki v skladu s tem pravilnikom:
– kupujejo ali proizvajajo snovi s tireostatskim, estrogenim, androgenim ali gestagenim delovanjem in beta-agoniste;
– imajo dovoljenje za opravljanje prometa s snovmi iz
prejšnje alinee;
– kupujejo ali proizvajajo farmacevtske proizvode in
zdravila za uporabo v veterinarski medicini iz snovi iz prve
alinee.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka morajo biti dostopni
uradnemu veterinarju, pristojnemu za izvedbo nadzora in v
primeru evidenc v elektronski obliki tudi v obliki izpisa.

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

12. člen
(obveščanje)
Če se s pregledi pri živalih ali njihovih proizvodih ugotovijo pomanjkljivosti glede izpolnjevanja zahtev iz tega pravilnika v državi izvora, Veterinarska uprava Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: VURS) v skladu s predpisom, ki ureja
asistenco VURS in pristojnih veterinarskih organov držav
članic EU ter Evropske komisije, nemudoma obvesti vse
pristojne organe v drugih državah članicah in Komisijo, da se
zagotovi pravilno izvajanje zakonodaje s področja veterinarstva in zootehnike.

Št. 007-72/2008
Ljubljana, dne 13. januarja 2009
EVA 2008-2311-0186
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Priloga 1
Seznam prepovedanih snovi:
Seznam A, prepovedane snovi:
– tireostatske snovi
– stilbeni, derivati stilbenov, njihove soli in estri
– estradiol 17ß in njegovi estrom podobni derivati
Seznam B, prepovedane snovi z odstopanjem:
– beta-agonisti

Priloga 2
Seznam začasno prepovedanih snovi (dokler Komisija
EU ne določi drugače):
– snovi z estrogenim (razen estradiol 17ß in njegovi
estrom podobni derivati), androgenim ali gestagenim delovanjem.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o trženju semena krmnih rastlin
in pese

Na podlagi osmega, devetega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 14. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega odstavka
15. člena, petega odstavka 16. člena, dvanajstega odstavka
22. člena, desetega odstavka 23. člena in petega odstavka
36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin
(Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o trženju semena krmnih rastlin in pese
1. člen
V Pravilniku o trženju semena krmnih rastlin in pese (Uradni list RS, št. 2/05, 27/05 – pop. in 100/05) se besedilo 1. člena
spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik določa za posamezne vrste krmnih rastlin
in pese kategorije semena ter za posamezno kategorijo
semena krmnih rastlin in pese zahteve za pridelavo, podrobnejši postopek uradne potrditve semena, zahteve glede
sortne ali vrstne pristnosti in čistosti, zdravstvenega stanja
in drugih meril kakovosti semena, zahteve glede pakiranja
in označevanja, druge pogoje za trženje s semenom krmnih
rastlin in pese ter postopek izvedbe naknadne kontrole semena, v skladu z:
– Direktivo Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija
1966 o trženju semena krmnih rastlin (UL L št. 125 z dne
11. 7. 1966, str. 2298), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2007/72/ES z dne 13. decembra 2007 o spremembi Direktive
Sveta 66/401/EGS glede vključitve vrste Galega orientalis Lam.
(UL L št. 329 z dne 14. 12. 2007, str. 37) in
– Direktivo Sveta 2002/54/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena pese (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 12), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2004/117/ES z dne 22. decembra 2004 o spremembi Direktiv 66/401/EGS, 66/402/EGS,
2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES v zvezi s pregledi, ki se
opravijo pod uradnim nadzorom, in enakovrednostjo semena,
pridelanega v tretjih državah (UL L št. 14 z dne 18. 1. 2005,
str. 18).«.
2. člen
V 2. členu se v točki b) med vrsticama Metuljnice (stročnice) in Hedysarum coronarium L. (medenica) doda naslednja
vrstica:
»
– Galega orientalis Lam.
krmna jastrebina«.
3. člen
V Prilogi 2 se tabeli 2.3 in 2.4 nadomestita z novima tabelama 2.3 in 2.4, ki se glasita:
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Priloga

12

12

16

16

16

12

2
O

O

O

O

O

O

O

1
Galega
orientalis
krmna
jastrebina
Hedysarium
coronarium
medenica
Lotus
corniculatus
navadna nokota
Lupinus albus
beli volčji bob
Lupinus
angustifolius
modri volčji
bob
Lupinus luteus
ozkolistni volčji
bob
Medicago
lupulina
hmeljna
meteljka

*4

97

98

98

98

95

95

97

5

(utežni %)

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Največji
delež
drugih
vrst
rastlin
skupaj
(utežni
%)
6

20

20

20

20

20

20

20

7

0*9

0

0

0

0*9

0*9

*9

8

0*1

0

0

0

0*1

0*1

N

9

5

2

2

2

3

2

2

10

Največje dovoljeno število semen drugih vrst rastlin v
vzorcu določenem v stolpcu 4 v prilogi 3 (skupaj na
stolpec)
Posamezna Melilotus
Avena fatua
Rumex sp.
vrsta
spp.
A.
(razen R.
ludoviciana
acetosella in
A. sterilis
R. maritimus)
Cuscuta spp.
(št.
(št.
semen)
semen)
(št. semen)
(št. semen)

80

80

75

80

75

75

80

11

(% od
čistega
semena)

Kalivost
najmanj

20

20

20

20

40

30

40

12

Največji
delež
trdega
semena
(% od
čistega
semena)

Kalivost

*5

*5

*5

13

Druge
zahteve

4 / 19. 1. 2009

*4

*4

*4

*4

*4

*4

(števil. %)
4

(utežni %)
3
12

Najmanjši
delež
čistega
semena

Tehnična čistota

Št.

Kategorija

Sortna
čistost
oziroma
vrstna
čistost
najmanj
P *b

Največja
vsebnost
vlage v
semenu
P*a
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»2.3 Zahteve za kakovost semena metuljnic za kategorijo osnovno seme
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Medicago sativa
lucerna
Medicago x
varia pisana
meteljka
Onobrychis
viciifolia
navadna turška
detelja
Pisum sativum
krmni grah
Trifolium
alexandrinum
aleksandrijska
detelja
Trifolium
hybridum
hibridna detelja
Trifolium
incarnatum
inkarnatka
Trifolium
pratense
črna detelja
Trifolium
repens
bela detelja
Trifolium
resupinatum
perzijska detelja
Trigonella
foenumgraecum
sabljasti triplat
Vicia faba
krmni bob

12

12

12

16

12

12

12

12

12

12

12

16

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
98

95

97

97

97

97

97

97

98

95

97

97

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0*9

0*9

0*9

0*9

0*9

0*9

0

0

0*9

0*9

0

0*1

0*1

0*1

0*1

0*1

0*1

0*1

0

0

0*1

0*1

2

3

3

5

5

3

3

3

2

2

3

3

80

80

80

80

80

75

80

80

80

75

80

80

5

N

20

40

20

20

20

20

N

20

40

40

Št.

99,7

*4

*4

*4

*4

*4

*4

*4

*4

*4

*4

*4
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16

16

16

O

O

O

*4

*4

*4

98

98

98

0,3

0,3

0,3

20

20

20

0

0

0

0

0

0

2

2

2

85

85

85

20

20

20

1
Galega
orientalis
krmna
jastrebina
Hedysarium
coronarium
medenica
Lotus
corniculatus
navadna nokota
Lupinus albus

Vrsta

12

12

16

2
C

C

C

C1

*4

*4

98

95

95

97

5

(utežni %)

Najmanjši
delež
čistega
semena

0,5*2

1,8*3

2,5

2,0

6

0,3*2

1,0*3

1,0

1,5

7

0,3

0,3

0,3

0,3

8

Največji dovoljeni delež semena
drugih vrst rastlin (utežni %)
Posamezna Melilotus
vrsta
spp.
Skupaj

Tehnična čistota

0

0*1

0

0*1

9

(št. semen)

5*8

10

5

10*2

10

(št. semen)

Največje dovoljeno število
semen drugih vrst rastlin v
vzorcu določenem v stolpcu 4
v prilogi 3 (skupaj na stolpec)
Avena fatua
Rumex sp.
A.
(razen R.
ludoviciana
acetosella in
A. sterilis
R. maritimus)
Cuscuta spp.

80

75

75

60

11

(% od
čistega
semena)

Kalivost
najmanj

20

40

30

40

12

Največji
delež
trdega
semena
(% od
čistega
semena)

Kalivost

*6*7

13

Druge
zahteve
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*4

*4

(števil. %)
4

(utežni %)
3
12

Kategorija

Sortna
čistost
oziroma
vrstna
čistost
najmanj
P *b

Največja
vsebnost
vlage v
semenu
P*a
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2.4 Zahteve za kakovost semena metuljnic za kategorijo certificirano seme, certificirano seme prve množitve, certificirano seme druge množitve
in trgovsko seme

Vicia pannonica
panonska
grašica
Vicia sativa
navadna grašica
Vicia villosa
kuštrava grašica
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Trifolium
alexandrinum
aleksandrijska
detelja
Trifolium
hybridum
hibridna detelja
Trifolium
incarnatum
inkarnatka

Pisum sativum
krmni grah

Medicago x
varia pisana
meteljka
Onobrychis
viciifolia
navadna turška
detelja

Lupinus
angustifolius
modri volčji
bob
Lupinus luteus
ozkolistni volčji
bob
Medicago
lupulina
hmeljna
meteljka
Medicago sativa
lucerna

beli volčji bob

12

12

12

C

C

16

C2

C

16

C1

12

C2

12

12

C1

T

12

C

12

16

C2

C

16

C1

12

16

C2

C

16

16

C1

C2

97

97

97

98

98

95

95

97

97

97

97

98

98

98

98

98

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

3,5

2,5

1,5

1,5

1,5

1,5

0,5

*2

0,5*2

0,5*2

0,5*2

0,5*2

1,0

1,0

1,0

0,3

0,3

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,3

*2

0,3*2

0,3*2

0,3*2

0,3*2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0*1

0*1

0*1

0

0

0

0

0*1

0*1

0*1

0*1

0

0

0

0

0

10

10

10

5*8

5

10

10

10

5*8

5*8

75

80

80

80

75

80

80

80

80

75

20

20

20

N

20

40

40

20

20

20

*6*7

*6*7
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*4

*4

*4

*4

*4

*4

*4

*4

*4

*4

*4

*4

*4

*4

*4
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16

16

16

16

16

16

16

C1

C2

C1

C2

T

C1

C2

*4

*4

*4

-N-

*4

98

98

98

97

98

98

98

98,0

*4

98

95

97

99,0

*4

*4

97

1,0*2

1,0*2

1,0*2

2,0

*2

1,0*2

1,0*2

0,5

0,5

1,0

1,5

1,5

1,5

0,5*2

0,5*2

0,5*2

1,5*2

0,5

*2

0,5*2

0,3

0,3

0,5

1,0

1,0

1,0

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0*1

0*1

0*1

0*1

5*8

5*8
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(*a) vsebnost vlage se določa na naključnih vzorcih semena in če obstaja sum, da je vsebnost vlage prekoračena;
(*b) sortno čistost se preveri predvsem pri poljskih pregledih semenskega posevka v skladu s pogoji iz priloge 1;
(1) največja dovoljena prisotnost predenice (Cuscuta spp.) se določi v dvojnem vzorcu, določenem v stolpcu 4 v prilogi 3. Prisotnost 1 semena predenice
(Cuscuta spp.) v vzorcu predpisane mase se ne šteje za nečistoto, če drugi vzorec dvakratne predpisane mase ne vsebuje semen predenice (Cuscuta spp.).
Pri ostalih vrstah metuljnic določanje števila semen predenice (Cuscuta spp.) ni potrebno, če ne obstaja dvom, da niso izpolnjeni pogoji iz stolpca 9
zgornje tabele;
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Opombe:

Vicia villosa
kuštrava grašica

12

C

*4

Št.

Vicia sativa
navadna grašica

12

C
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Vicia pannonica
panonska
grašica

Trifolium
pratense
črna detelja
Trifolium
repens
bela detelja
Trifolium
resupinatum
perzijska detelja
Trigonella
foenumgraecum
sabljasti triplat
Vicia faba
krmni bob
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(N) ni predpisane zahteve oziroma mejne vrednosti.«.

Oznake za kategorije semena:
(O) osnovno seme;
(C) certificirano seme;
(C1) certificirano seme prve množitve;
(C2) certificirano seme druge množitve;
(T) trgovsko seme;

(2) najvišja dovoljena prisotnost do 0,5 utežnih % semen belega volčjega boba (Lupinus albus), modrega volčjega boba (Lupinus angustifolius L.),
ozkolistnega volčjega boba (Lupinus luteus), krmnega graha (Pisum sativum), krmnega boba (Vicia faba), panonske grašice (Vicia pannonica), navadne
grašice (Vicia sativa) ali kuštrave grašice (Vicia villosa) niso nečistote; pri trgovskem semenu panonske grašice (Vicia pannonica) velja najvišja vrednost
do 6 utežnih % za prisotnost prej omenjenih vrst;
(3) najvišja dovoljena prisotnost do 1,0 utežni % semena črne detelje (Trifolium pratense) se ne šteje kot nečistota;
(4) za sortno čistost veljajo zahteve za sortno čistost semenskega posevka na polju;
(5) pri osnovnem semenu volčjega boba (Lupinus spp.) ne sme biti presežen 1% prisotnosti semena grenkega volčjega boba;
(6) prisotnost semen volčjega boba drugih barv ne sme presegati:
- pri grenkem volčjem bobu
2%;
- pri volčjem bobu, razen grenkega volčjega boba
1%;
(7) pri certificiranem semenu volčjega boba ne sme biti presežena prisotnost semena grenkega volčjega boba za več kot 2,5%;
(8) določanje ni potrebno, če ne obstaja dvom, da pogoji niso izpolnjeni;
(9) Prisotnost enega semena medene detelje (Melilotus spp.) v vzorcu predpisane mase se ne šteje za nečistoto, če drugi vzorec dvakratne predpisane mase ne
vsebuje semen medene detelje (Melilotus spp.);
(10) pri certificiranem semenu krmne jastrebine ni dovoljena prisotnost semena njivske redkve (Raphanus raphanistrum) in njivske gorjušice (Sinapis
arvensis).
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4. člen
V Prilogi 3 se v tabeli 1 med vrsticama Metuljnice in Hedysarum coronarium medenica doda naslednja vrstica:
»Galega orientalis
krmna jastrebina

10.000

250

200«.

5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-407/2008
Ljubljana, dne 11. decembra 2008
EVA 2008-2311-0168
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

139.

Pravilnik o gozdnih prometnicah

Na podlagi tretjega odstavka 3.a člena, šestega odstavka
37. člena ter sedmega odstavka 41. člena Zakona o gozdovih
(Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02,
110/02 – ZGO-1, 115/06 in 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za okolje
in prostor

PRAVILNIK
o gozdnih prometnicah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje za načrtovanje, projektiranje,
gradnjo, vzdrževanje, način uporabe in evidentiranje grajenih
gozdnih prometnic, načrtovanje, pripravo, uporabo in vzdrževanje negrajenih gozdnih prometnic ter izvajanje gozdarskih
investicijskih vzdrževalnih del z vidika gospodarjenja z gozdovi
ter izvajanja posegov v prostor.

6. protipožarna gozdna cesta (protipožarna preseka
I kategorije) je grajena in utrjena gozdna prometnica, ki odpira
večji požarno ogrožen prostor, kjer delež gozda ali njegova
ekonomska vrednost ne utemeljujeta izgradnje gozdne ceste
ter je v situacijskem poteku prilagojena predvsem zahtevam
protipožarnega varstva. Po tehničnih elementih, obliki projektne
dokumentacije in načinu gradnje ustreza gozdni cesti, če ta
pravilnik ne določa drugače;
7. protipožarna pot (protipožarna preseka II kategorije)
je na pretežni dolžini grajena gozdna prometnica. Namenjena
je protipožarnemu varstvu in prevozu s prilagojenimi vozili in
kmetijsko mehanizacijo. Po tehničnih pogojih gradnje, obliki
potrebne dokumentacije in načinu gradnje ustreza gozdni vlaki,
če ta pravilnik ne določa drugače;
8. odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami je sestavni
del trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in zajema vsa strokovna opravila in ukrepe, ki ustvarjajo možnost vstopa v gozdni
prostor z namenom koriščenja dobrin tega prostora, ob upoštevanju najmanjših poškodb tal, gozdnega sestoja in krajine
in obsega načrtovanje in graditev, gozdnih cest, protipožarnih
presek in gozdnih vlak;
9. predel odpiranja je prostorsko zaokrožen predel z gozdovi, kjer načrtovan gradbeni poseg spremeni način ali učinkovitost spravila in prevoza lesa;
10. ničelnica gozdne ceste je okvirna os bodoče gozdne
ceste, ki je opredeljena s kardinalnimi točkami trase in bistvenimi točkami ničelnice;
11. kardinalne točke trase so začetek in konec načrtovane
trase gozdne ceste ter točke, kjer ničelnica gozdne ceste prečka značilne reliefne oblike (pozitivne kardinalne točke: greben,
sedlo, …) ali se jih mora bodoča trasa izogniti (negativne kardinalne točke: brlog, kaluža, …);
12. bistvene točke ničelnice so tiste točke ničelnice gozdne ceste na terenu, skozi katere mora potekati bodoča trasa
gozdne ceste (sedlo, stojišče žične naprave, prehod preko
potoka, lesno skladišče, obračališča ipd.). Bistvene točke ničelnice izbrane trase so na terenu označene z lesenimi količki.
Bistvena točka ničelnice je lahko tudi pozitivna kardinalna
točka trase;
13. gozdarska investicijska vzdrževalna dela so dela na
obstoječih gozdnih prometnicah in protipožarni infrastrukturi;
14. rekonstrukcije gozdnih prometnic so dela, ki jih je
potrebno izvesti zaradi izboljšanja njihovih prometnih ali spravilnih, varnostnih lastnosti in s katerimi se ne posega v prostor
zunaj 5 m pasu na vsaki strani tlorisne projekcije gozdne prometnice, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta.

2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. grajene gozdne prometnice so gozdne prometnice, katerih kote planuma v mešanem profilu odstopajo od kote terena
za več kot 0,5 m na pretežni dolžini trase, sicer so negrajene
gozdne prometnice;
2. gozdna cesta je grajena gozdna prometnica, ki je
namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom, je nekategorizirana v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, omogoča racionalen prevoz gozdnih lesnih sortimentov, je javnega značaja,
in je vodena v evidenci gozdnih cest;
3. gozdna vlaka je grajena ali negrajena gozdna prometnica, namenjena spravilu lesa s spravilnimi sredstvi;
4. pripravljena gozdna vlaka je negrajena gozdna prometnica, na trasi katere se odstranijo ovire in poravna planum
ter opravijo druga potrebna dela. Pripravljena gozdna vlaka ni
objekt po predpisih o graditvi objektov;
5. protipožarna preseka je protipožarna gozdna cesta ali
protipožarna pot, ki odpira prostor, kjer je z gozdnogospdarskim
načrtom opredeljena 1. ali 2. stopnja požarne ogroženosti
gozdov, in je v situacijskem poteku prilagojena zahtevam protipožarnega varstva;

II. GOZDNE CESTE
1. Načrtovanje gozdne ceste
3. člen
(sistem načrtovanja odpiranja gozdov z gozdnimi cestami)
(1) Sistem načrtovanja odpiranja gozdov z gozdnimi cestami sestavljata okvirno načrtovanje odpiranja gozdov z gozdnimi cestami in podrobno načrtovanje odpiranja gozdov z
gozdnimi cestami. Načrtovanje odpiranja gozdov z gozdnimi
cestami izvaja Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod).
(2) Z okvirnim načrtovanjem odpiranja gozdov z gozdnimi cestami, ki se izvaja v okviru gozdnogospodarskega
načrtovanja, se določijo prednostna območja za gradnjo
gozdnih cest.
(3) S podrobnim načrtovanjem odpiranja gozdov z
gozdnimi cestami, ki se izvaja v okviru izdelave elaborata
ničelnic gozdne ceste (v nadaljevanju: elaborat ničelnic) in
je obvezna podlaga za projektiranje gozdne ceste, se določijo bistveni elementi možnih tras gozdne ceste v predelu
odpiranja.
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4. člen
(elaborat ničelnic)
(1) Z elaboratom ničelnic se opredelijo:
– meje predela odpiranja gozdov z gozdnimi cestami,
ki zajema zemljiške parcele gozda, s katerih prevladujoči del
spravila lesa gravitira na predvideno gozdno cesto,
– bistvene točke možnih ničelnic predlagane gozdne ceste,
– minimalni pogoji za projektiranje in gradnjo, predlog
režima uporabe ter omejitve glede načinov spravila lesa.
(2) Priloga elaborata ničelnice je kopija katastrskega načrta (PKN5) na kateri so vrisane najmanj:
– meje predela gozdov, ki se odpira z gozdnimi cestami,
z mejami zemljiških parcel in njihovimi številkami,
– meje gozdnogospodarskih prostorskih enot v predelu
odpiranja,
– situacije in imena obstoječih gozdnih cest v predelu
odpiranja,
– obstoječe in načrtovane vlake v veljavnih gozdnogojitvenih načrtih v predelu odpiranja,
– situacije zakoličenih bistvenih točk ničelnic.
(3) Pobudo za določitev elaborata ničelnic poda investitor
ali njegov predstavnik na Zavod. Pobudi je lahko priložena idejna zasnova predvidene gozdne ceste. Rok za izdajo elaborata
ničelnic je en mesec od prejema pobude. Če Zavod ob izdelavi
eleborata ničelnice ugotovi, da bi predvidena gradnja gozdne
ceste bistveno ogrozila funkcije gozdov, zavrne izdelavo elaborata ničelnice in z odločbo zavrne izdajo soglasja Zavoda za
graditev objekta.
2. Projektiranje gozdne ceste
5. člen
(projektiranje gozdne ceste)
(1) Projektiranje gozdne ceste zajema najmanj izdelovanje in uskladitev projektne dokumentacije za gradnjo gozdne
ceste ter z njim povezano svetovanje.
(2) Projektiranje gozdne ceste se izvaja po pogojih, določenih v predpisih, ki urejajo graditev objektov ter predpisih, ki
urejajo gozdove.
(3) Gozdno cesto sme projektirati samo odgovorni projektant, ki izpolnjuje pogoje za projektiranje po predpisih o graditvi
objektov.
6. člen
(načrt gozdne ceste)
Za gradnjo gozdne ceste se izdela načrt gozdne ceste,
ki vsebuje:
1. podatke o imenu in lokaciji objekta, investitorju in izdelovalcu načrta;
2. elaborat ničelnic;
3. tehnično poročilo z naslednjimi vsebinami:
– podatke o namenu objekta, predelu odpiranja, obstoječih prometnicah, načinih spravila lesa, geoloških, pedoloških,
vodnih, klimatskih in sestojnih razmerah ter lastništvu in funkcijah gozdov,
– podatke o trasah ter bistvenih točkah obravnavanih
ničelnic z utemeljitvijo izbrane ničelnice,
– podatke o gradbenih elementih in tehnologiji gradnje,
– metode in rezultate hidravličnih računov nadstandardnih
cevnih propustov in prečkanj vodotokov,
– utemeljitev odstopanj od tehničnih zahtev za gozdne
ceste iz 9. člena tega pravilnika,
– presojo neposrednih in posrednih vplivov nameravane
gradnje na gozdni ekosistem,
– oceno gradbenih stroškov;
4. pregledno karto predela odpiranja (M 1:25000 –
50000);
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5. risbe:
– karakteristični prečni profil gozdne ceste v premi
(M 1:50, M 1:100),
– tehnične risbe gozdne ceste, s podatki za zakoličbo
cestnega telesa,
– detajle prečnih profilov gozdne ceste na mestih nestandardnih cevnih propustov in objektov (M 1:50 – 200).
7. člen
(vsebine tehničnih risb načrta gozdne ceste)
(1) Tehnične risbe načrta gozdne ceste vsebujejo najmanj
risbo situacije gozdne ceste, risbo podolžnega profila gozdne
ceste, risbo prečnega profila gozdne ceste in so na posameznem listu lahko kombinirane.
(2) Risba situacije gozdne ceste vsebuje:
– merilo risbe M 1:1000,
– oznake profilov,
– os gozdne ceste, rob cestišča ter zgornjo in spodnjo
stičnico,
– izogibališča, obračališča, skladišča lesa in priključke
gozdnih vlak,
– mesta cevnih propustov in premostitvenih objektov.
(3) Risba podolžnega profila gozdne ceste vsebuje:
– merilo risbe v Mv 1:100 in Md 1:1000,
– oznake profilov in terensko črto,
– niveleto planuma z oznako naklona v %,
– elemente vertikalnih krivin,
– masni profil.
(4) Risbe prečnih profilov gozdne ceste vsebujejo:
– merilo risbe Mv = Md 1:100 – 250,
– oznako profilov in stacionažo tlorisa cestne osi,
– os gozdne ceste in ničelnice, če nista na istem mestu,
– terensko črto, zgornjo in spodnjo stičnico,
– odkopno brežino in nasipno brežino,
– koritnico/jarek in hodnik ter eventualne razširitve
vozišča,
– planum in zgornji ustroj gozdne ceste,
– sheme cevnih propustov, mostov ter podpornih in opornih konstrukcij,
– elemente za zakoličbo projektiranega cestnega telesa
na terenu.
8. člen
(načrt za nujno gradnjo gozdne ceste)
(1) Šteje se, da je gradnja gozdne ceste nujna, kadar je
gozd poškodovan zaradi naravne ujme, požara, kalamitet ali
epifitocij do te mere, da je zanj potrebno izdelati sanacijski
načrt, spravilna razdalja pa je nad 800 m.
(2) Načrt za nujno gradnjo gozdne ceste je sestavni del
projekta za obnovo gozda poškodovanega zaradi naravne
ujme, požara, kalamitet ali epifitocij iz predpisa, ki ureja financiranje in sofinanciranje vlaganj v gozdove.
(3) Načrt za nujno gradnjo gozdne ceste mora vsebovati:
– elaborat ničelnic,
– karakteristični prečni profil gozdne ceste v premi
(M 1:50, M 1:100).
(4) Dolžnost investitorja, ki je zgradil gozdno cesto na
podlagi načrta za nujno gradnjo gozdne ceste je, da najpozneje
v enem letu po izgradnji na njej zagotovi mehansko odpornost
in stabilnost (ustrezna izvedba odvodnjavanja,..) ter njen strokovni pregled.
(5) Strošek za izvedbo ustrezne mehanske odpornosti in
stabilnosti se investitorju sofinancira v skladu s predpisom, ki
ureja financiranje in sofinanciranje vlaganj v gozdove.
9. člen
(tehnične zahteve za gozdne ceste)
(1) Tehnične zahteve nove ali rekonstruirane gozdne ceste v situaciji, podolžnem in prečnem profilu so:
– širina vozišča v premi do 3,5 m,
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– minimalni radiji horizontalnih krivin (RHmin) je 9,0 m v
cestni osi, v krivinah z radijem pod 50,0 m je potrebno projektirati razširitve vozišča,
– meteorne vode iz cevnih propustov ni dovoljeno speljati
neposredno v vodotoke s stalnim pretokom, iztoki pa morajo
biti izdelani tako, da ne povzročajo progresivnih erozijskih
procesov.
– največji naklon nivelete planuma je 12%, odstopanja
navzgor in ničelni naklon nivelete morajo biti posebej utemeljeni v tehničnem poročilu,
– minimalni radij vertikalnih krivin (RVmin) 350,0 m, odstopanja RVmin navzdol so posebej utemeljena v tehničnem
poročilu,
– nakloni odkopne brežine morajo biti v razponu od 1:1 do
5:1 glede na vrsto hribine,
– nakloni nasipne brežine morajo biti v razponu od 1:1,25
do 1:1,5 glede na vrsto hribine,
– koritnica, bankina oziroma hodnik morajo imeti horizontalno širino najmanj 0,5 m,
– jarek mora biti horizontalne širine najmanj 0,8 m na
nivoju planuma,
– minimalni premer betonskega cevnega propusta za
odvodnjavanje meteorne vode mora biti 500 mm ali 400 mm
v primeru dvoslojnih polipropilenskih ali jeklenih cevi z gladko
notranjo površino,
– prečni naklon vozišča mora znašati najmanj 3%.
(2) Pri projektiranju je treba upoštevati naslednje širine
in območja:
– širina gozdne ceste zajema tloris cestišča in brežin,
– širina cestnega sveta gozdne ceste zajema širino gozdne ceste in dvometrski izsekan pas gozda ob odkopnih brežinah ceste,
– širina pasu za določitve strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gozdno cesto znaša na vsaki strani
tlorisne projekcije 5 m, merjeno od zunanjega roba cestnega
sveta.
(3) Gozdna cesta mora biti od zemljišč, na katerih investitor nima pravice graditi, odmaknjena najmanj 5 m, merjeno od
zunanjega roba cestnega sveta.
(4) Dovoljeno odstopanje cestne osi od bistvenih točk
izbrane ničelnice v situaciji znaša +/– 5,0 m.
10. člen
(vsebine projektne dokumentacije)
(1) Projektno dokumentacijo za gradnjo gozdne ceste
sestavljajo:
– vodilna mapa z dokazili o pravici graditi in predpisanimi
soglasji,
– načrt gozdne ceste in
– varnostni načrt, če gre za gradnjo, za katero je varnostni
načrt obvezen.
(2) Pri oblikovanju posameznih sestavin projektne dokumentacije iz prvega odstavka tega člena se smiselno upošteva
podrobnejša vsebina projekta za izvedbo del v skladu s predpisi, ki urejajo projektno dokumentacijo.
(3) Sestavni del projektne dokumentacije iz prvega odstavka tega člena je tudi idejni projekt za gradnjo gozdne ceste,
kadar elaborat ničelnice omogoča več tras. Idejni projekt mora
poleg vsebine, določene s predpisi, ki urejajo projektno dokumentacijo, vsebovati tudi primerjavo okvirnih dolžin, tehnične
zahtevnosti gradnje, načine spravila lesa, povprečne spravilne
razdalje, vplive na gozdni ekosistem, pomen variant za razvoj
podeželja ter ostalih rab gozdnih cest.
(4) Za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo gozdne ceste kot manj zahtevnega objekta mora tehnično poročilo
poleg vsebine, določene s predpisi, ki urejajo projektno dokumentacijo ter vsebin iz prvega in tretjega odstavka tega člena
vsebovati tudi, podatke o prečnem in vzdolžnem odvodnjavanju
cestnega telesa, ukrepe za zmanjševanje negativnih vplivov
pri izvajanju gradbenih del, upoštevajoč projektne pogoje so-
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glasodajalcev, povzetek predizmer izbrane trase ter predračun
gradbenih del.
11. člen
(zakoličba gozdne ceste)
(1) Ob trasiranju gozdne ceste izvede projektant zakoličbo
ničelnice gozdne ceste z lesenimi količki.
(2) Prekoličbo ničelnice v cestno os na terenu opravi
projektant po pridobljenih predpisanih soglasjih in zahtevanem
dovoljenju v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(3) Pri gradnji gozdne ceste kot manj zahtevnega objekta
se izvede zakoličba bistvenih točk projektirane osi v sklopu
izdelave geodetskega načrta.
12. člen
(geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije za
graditev gozdne ceste)
(1) Geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije
za graditev gozdne ceste kot manj zahtevnega objekta se izdela v skladu s predpisi, ki urejajo izdelavo geodetskega načrta.
(2) Grafični prikazi v geodetskem načrtu za pripravo projektne dokumentacije za graditev gozdne ceste kot manj zahtevnega objekta vsebuje najmanj:
– podatke o reliefu, vodah, javnih cestah, stavbah in
zemljiških parcelah,
– izris namenske rabe prostora iz veljavnih prostorskih
aktov v predelu odpiranja,
– koordinate zakoličenih pozitivnih kardinalnih točk projektirane gozdne ceste v državnem koordinatnem sistemu,
– zakoličba bistvenih točk projektirane osi.
3. Izvajanje del, gradbeni nadzor in strokovni pregled
zgrajene gozdne ceste
13. člen
(izvajanje del in gradbeni nadzor)
(1) Dela in gradbeni nadzor pri gradnji gozdnih cest se
izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov ter
predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu.
(2) Pri gradnji novih gozdnih cest se morajo upoštevati
pravila, ki določajo vodenje gradbenega dnevnika in knjige
obračunskih izmer, ki so predpisana za manj zahtevne objekte
v predpisih o graditvi objektov.
14. člen
(strokovni pregled)
(1) Po zaključku gradnje gozdne ceste mora investitor vložiti na Zavod vlogo za strokovni pregled zgrajene gozdne ceste.
Vlogi mora biti priložena fotokopija načrta gozdne ceste, za
gozdne ceste kot manj zahtevne objekte pa fotokopija projekta
izvedenih del. V vlogi investitor navede številko gradbenega
dovoljena, če je za gradnjo gozdne ceste to bilo izdano.
(2) Zavod mora v roku 8 dni od prejema vloge iz prejšnjega odstavka določiti datum strokovnega pregleda ter o tem
obvestiti investitorja.
(3) Pri opravljanju strokovnega pregleda zgrajene gozdne ceste so poleg investitorja in predstavnikov Zavoda lahko
prisotni tudi odgovorni vodja projekta, odgovorni projektant in
odgovorni vodja del.
(4) Pri strokovnem pregledu zgrajene gozdne ceste se
preveri ustreznost zgrajenega objekta glede na elaborat ničelnic in sestavi zapisnik o strokovnem pregledu gozdne ceste, v
katerem se ugotovi ustreznost zgrajenega objekta. V primeru
ugotovitve neustreznosti objekta se v zapisniku določi rok za
odpravo pomanjkljivosti.
(5) Zapisnik o strokovnem pregledu se sestavi v dveh
izvodih neposredno na terenu, od katerega se en izvod vroči
investitorju. Za gradnjo gozdne ceste kot manj zahtevnega objekta zapisnik predstavlja obvezno sestavino dokazila
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o zanesljivosti objekta, ki je v skladu s predpisi o graditvi
objektov ena izmed obveznih podlag za izdajo uporabnega
dovoljenja.
(6) Novozgrajena gozdna cesta se po končanem postopku iz četrtega odstavka tega člena obvezno vključi v evidenco
o gozdnih cestah.
15. člen
(geodetski načrt novega stanja zemljišča po gradnji gozdne
ceste kot manj zahtevnega objekta)
(1) Geodetski načrt novega stanja zemljišča po gradnji
gozdne ceste kot manj zahtevnega objekta se izdela v skladu
s predpisi, ki urejajo izdelavo geodetskega načrta.
(2) Če je bila gozdna cesta kot manj zahtevni objekt v
situacijskem smislu zgrajena v skladu s projektom za izvedbo,
zadošča za grafični prikaz geodetskega načrta novega stanja
zemljišča po gradnji gozdne ceste izris projektirane cestne
osi.
(3) Geodetski načrt novega stanja zemljišča po gradnji
gozdne ceste kot manj zahtevnega objekta je podlaga za pridobitev uporabnega dovoljenja in za vpis gozdne ceste v zbirni
kataster javne gospodarske infrastrukture.
4. Vzdrževanje gozdnih cest
16. člen
(načela in vrste vzdrževanja gozdnih cest)
(1) Gozdne ceste skupaj z objekti (mostovi, podpornimi zidovi, idr.) se morajo redno vzdrževati tako, da se ohranja prevoznost, omogoča njihova varna uporaba, zagotovi gospodarnost
vlaganj, preprečijo škodljivi vplivi na bližnjih zemljiščih in motnje
v pomembnih življenjskih prostorih prosto živečih živali.
(2) Vzdrževanje gozdnih cest se mora opravljati na način
in pod pogoji, kot jih določajo predpisi, ki urejajo gozdove.
(3) S časovnega vidika je vzdrževanje gozdnih cest zaradi
del, ki jih je potrebno izvesti:
1. tekoče letno vzdrževanje, ki obsega tista dela, ki zagotavljajo ohranjanje stanja gozdne ceste in preprečujejo zmanjševanje prevoznosti: vzdrževanje vozišča, koritnic in bankin,
vzdrževanje drugih naprav za odvodnjavanje ter manjša popravila naprav in objektov cestnega telesa,
2. tekoče zimsko vzdrževanje, ki obsega priprave na
zimsko vzdrževanje in odstranjevanje snega ter posipavanje
vozišča,
3. periodično vzdrževanje, ki obsega tista dela na gozdni
cesti, ki so potrebna za obnovitev vozišča in večja popravila
naprav in objektov cestnega telesa, izvajajo pa se v daljših
časovnih periodah.
(4) Zavod načrtuje, spremlja in nadzira vzdrževanje gozdnih cest tako, da v sodelovanju z občino na območju katere
ležijo gozdne ceste (v nadaljnjem besedilu: občina), izdela letni
program vzdrževanja ter usmerja, spremlja in prevzema opravljena dela. Občina zagotovi plačilo opravljenega vzdrževanja.
Občina določi obseg vzdrževanja gozdnih cest v sodelovanju
z Zavodom glede na razpoložljiva sredstva.
(5) Tekoče zimsko vzdrževanje gozdnih cest se financira
iz rednih sredstev za vzdrževanje gozdnih cest v obsegu, ki
je potreben za dela pri gospodarjenju z gozdom v zimskem
času.
17. člen
(oprema gozdne ceste)
(1) Oprema na gozdni cesti (opozorilne table, prometni
znaki, zaporne rampe, ipd.) mora biti nameščena in vzdrževana
tako, da je zagotovljena njena namembnost.
(2) Na gozdni cesti se lahko postavljajo opozorilne table in
napisi, ki ne določajo režima prometa in njene uporabe, samo
s pisnim soglasjem lastnika gozda ter Zavoda.
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5. Raba gozdnih cest
18. člen
(uporaba gozdne ceste)
Poleg lastnikov gozdov lahko gozdne ceste uporabljajo
tudi drugi uporabniki na lastno odgovornost. Zavod v sodelovanju z lastniki gozdov in občino, določi in označi režim uporabe
gozdne ceste.
19. člen
(režim uporabe gozdne ceste)
(1) Z režimom uporabe gozdne ceste se usmerja oziroma
določa njeno rabo tako, da se zagotavlja optimalno večnamensko gospodarjenje z gozdom. Gozdne ceste se mora uporabljati tako, da se povzročajo čim manjše motnje v uresničevanju
funkcij gozda kot ekosistema.
(2) Z režimom uporabe gozdne ceste se lahko na podlagi
utemeljenih razlogov določijo:
– trajna in popolna zapora gozdne ceste za vsa vozila,
razen za potrebe gospodarjenja z gozdovi,
– začasna ali trajna prepoved uporabe gozdne ceste za
določeno vrsto vozila,
– prepoved prometa za vozila nad določeno skupno težo
ali nad določeno osno obremenitvijo,
– začasna prepoved prometa za vsa vozila,
– smer prometa,
– prepoved dajanja zvočnih signalov,
– omejitev hitrosti,
– druge prepovedi ali omejitve, če stanje gozdne ceste ali
razmere v gozdu to zahtevajo.
(3) Največja dovoljena hitrost vožnje na gozdni cesti je
40 km na uro.
20. člen
(označitev gozdne ceste)
(1) Gozdna cesta mora biti označena najmanj z opozorilno tablo, ki je postavljena na začetku ceste ali omrežja gozdnih
cest. Vsebina table se glasi »GOZDNA CESTA, uporaba na
lastno odgovornost«. Širina table je 50 cm, višina pa 30 cm.
Za druge označitve režima prometa se uporabljajo standardni
prometni znaki.
(2) V primeru, da ima upravljavec zavarovanega območja
narave uveljavljeno tipologijo označb, se za označevanje gozdnih cest lahko uporabi tudi te.
21. člen
(obveza uporabnika gozdne ceste)
Po končani uporabi gozdne ceste mora uporabnik očistiti
vozišče in elemente za odvodnjavanje (jarki, koritnice, odtočni
jaški, ipd.) ter vzpostaviti stanje kot je bilo pred uporabo.
22. člen
(čezmerna uporaba gozdne ceste)
(1) Čezmerna uporaba gozdne ceste pomeni povečan
dnevni promet vozil, ki ni povezan z gospodarjenjem z gozdovi,
temveč je posledica pridobitne dejavnosti, ki ni bila upoštevana
pri gradnji gozdne ceste in njeni učinki niso bili upoštevani v
programu vzdrževanja gozdne ceste.
(2) Odškodnina za čezmerno uporabo se določa za
čas trajanja čezmerne uporabe gozdne ceste in je enaka
razliki med povečanimi vzdrževalnimi stroški zaradi čezmerne uporabe in ocenjenimi stroški tekočega in periodičnega
vzdrževanja, ki nastanejo, če čezmerne rabe ne bi bilo.
Odškodnina je prihodek proračuna občine in se uporabi za
odpravo posledic čezmerne uporabe gozdne ceste na kateri
se je zgodila.
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23. člen

25. člen

(kategorizacija gozdnih cest)

(posredovanje podatkov v zbirni kataster gospodarske
javne infrastrukture)

Glede na namen, rabo in tehnične elemente se gozdne
ceste razvrščajo v naslednje kategorije:
1. gozdne ceste G1 so ceste na katerih je poleg prometa, namenjenega gospodarjenju z gozdovi, pomemben tudi
vsakodnevni javni promet, ki lahko doseže tudi več kot 50%
delež. Na gozdnih cestah G1 je osebni promet praviloma brez
omejitev, za tovorni promet pa se v času odjuge oziroma velike
razmočenosti cestišča določi omejitev osnega pritiska. Z režimom uporabe gozdnih cest se lahko določijo dodatne omejitve
njihove rabe. Zapora na gozdni cesti G1 je lahko praviloma
največ enodnevna. Na teh cestah se zagotavlja tekoče in periodično vzdrževanje. Stroške vzdrževanja, ki nastajajo zaradi
javne uporabe, financirajo občine v sorazmernem deležu glede
na stroške vzdrževanja in dolžino gozdne ceste;
2. gozdne ceste G2 so ceste, ki odpirajo več kot 1000 ha
gozda in na njih prevladuje promet, namenjen gospodarjenju
z gozdovi. Na gozdnih cestah G2 je osebni promet praviloma
brez omejitev, za tovorni promet pa se lahko določi omejitev
osnega pritiska. Z režimom uporabe gozdnih cest se lahko
določijo dodatne omejitve njihove uporabe. Na gozdni cesti G2
se lahko določi tudi trajna zapora. Na teh gozdnih cestah se
zagotavlja vzdrževanje po potrebi oziroma tekoče vzdrževanje,
če cesta vodi do kmetij, zaselkov oziroma vasi ali objektov
javnega značaja;
3. gozdne ceste G3 so ceste, ki odpirajo manj kot 1000 ha
gozda in na njih prevladuje promet, namenjen gospodarjenju
z gozdovi. Na gozdnih cestah G3 je osebni promet praviloma
brez omejitev, za tovorni promet pa se lahko določi omejitev
osnega pritiska. Z režimom uporabe gozdnih cest se lahko
določijo dodatne omejitve njihove uporabe. Na gozdni cesti G3
se lahko določi trajna in popolna zapora. Na teh gozdnih cestah
se zagotavlja vzdrževanje po potrebi.
6. Evidence o gozdnih cestah
24. člen
(vsebina evidence o gozdnih cest)
(1) Zavod vodi evidenco o gozdnih cestah, ki vsebuje:
1. podatke o:
– imenu ceste,
– kategoriji ceste,
– dolžini ceste v metrih,
– tehničnih elementih ceste,
– pripadnosti različnim prostorskim enotam (gozdnogospodarsko območje, občina, ...);
2. grafične podatke, ki vsebujejo najmanj podatke iz prejšnje točke in se zbirajo v merilu, ki ni manjše od 1:5000.
(2) Cesta je vključena v evidenco o gozdnih cestah kot:
– novogradnja, vendar mora biti grajena kot gozdna cesta;
– prenos javne ceste, ki izpolnjuje tehnične pogoje določene s tem pravilnikom, med gozdne, vendar mora biti prenos
izveden na podlagi predpisov, ki urejajo prekategorizacijo javnih cest.
(3) Novozgrajena gozdna cesta se v evidenco gozdnih
cest vpiše na podlagi zapisnika o strokovnem pregledu gozdne ceste, v katerem je ugotovljena ustreznost zgrajenega
objekta.
(4) Gozdna cesta se iz evidence gozdnih cest izbriše:
– če se v skladu s predpisi prekategorizira v javno cesto.
Predlog za prekategorizacijo pripravita občina ali pristojen državni organ s soglasjem lastnikov tistih gozdov, ki jih gozdna
cesta odpira in Zavoda,
– v primeru popolne uničenosti gozdne ceste brez možnosti vzpostavitve v prvotno stanje;
– če je bila gradnja zaključena pred letom 2005 oziroma
ni bila sofinancirana iz javnih sredstev in so vlogi za izbris
priložena soglasja vseh lastnikov tistih gozdov, ki jih gozdna
cesta odpira.

Zaradi usklajevanja z javnim in drugim cestnim omrežjem
ter pregleda celovitega cestnega omrežja v Sloveniji, Zavod
posreduje podatke iz evidence gozdnih cest najmanj enkrat
letno v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

III. GOZDNE VLAKE
1. Načrtovanje, gradnja ali priprava gozdnih vlak
26. člen
(sistem odpiranja gozdov z gozdnimi vlakami)
(1) Sistem odpiranja gozdov z gozdnimi vlakami sestavlja
okvirno in podrobno načrtovanje odpiranja gozdov. Načrtovanje
odpiranja gozdov z gozdnimi vlakami izvaja Zavod.
(2) Gozdne vlake načrtuje Zavod v sodelovanju z lastnikom gozda in v tem okviru zagotovi tudi prenos načrtovane
trase na teren.
(3) Z okvirnim načrtovanjem odpiranja gozdov z gozdnimi
vlakami, ki poteka v okviru gozdnogospodarskega načrtovanja,
se določijo prednostna območja za pripravo in gradnjo gozdnih
vlak.
(4) Podrobno načrtovanje gozdnih vlak poteka v okviru
izdelave gozdnogojitvenega načrta. Gozdne vlake, ki se gradijo
ali pripravljajo na novo, se morajo opredeliti v tehnološkem delu
gozdnogojitvenega načrta. Tehnološki del gozdnogojitvenega
načrta je osnova za izdelavo elaborata vlak. Elaborat vlak se
hrani kot priloga gozdnogojitvenega načrta. Pobudo za izdelavo elaborata vlak vloži na Zavod lastnik gozda pisno ali ustno.
(5) V elaboratu vlak se:
– opredeli stanje odprtosti in potek predlaganih tras gozdnih vlak v predelu odpiranja,
– opredelijo pogoji za tehnologijo gradnje ali priprave
gozdnih vlak in njihovi tehnični elementi,
– določijo ukrepi za preprečevanje erozijskih procesov,
zagotavljanje stabilnost pobočij in urejanje odvoda površinskih
in meteornih voda.
(6) Če Zavod ob izdelavi elaborata vlak ugotovi, da bo
predvidena gradnja gozdne vlake bistveno ogrozila funkcije
gozdov, zavrne izdelavo elaborata vlak in z odločbo zavrne
izdajo soglasja Zavoda za graditev objekta.
27. člen
(pogoji za načrtovanje gozdnih vlak)
(1) Največja dovoljena gostota grajenih gozdnih vlak je,
upoštevajoč razmere za spravilo lesa, naslednja:
– kraški svet: 180 m/ha,
– gričevnat svet: 150 m/ha,
– alpski svet: 130 m/ha.
(2) Vlake se prednostno načrtuje na predelih z naklonom
terena do 50%.
(3) Gozdnih vlak se ne sme graditi ali pripravljati v strugah
potokov in hudournikov.
(4) V tehnološkem delu gozdnogojitvenega načrta je treba izdelati posebno presojo o vplivu gozdnih vlak na gozd kot
ekosistem oziroma na kmetijska zemljišča za gozdne vlake, ki
se gradijo:
– na terenih z naklonom, ki je večji od 50%,
– v neposredni bližini območij, pomembnih za ohranitev
prosto živečih živali,
– na labilnih in pogojno stabilnih zemljiščih in pobočjih
hudournikov,
– na terenih z izteki na kmetijska zemljišča pod naklonom,
večjim od 25%.
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28. člen
(pogoji gradnje ali priprave gozdnih vlak)
(1) Pri gradnji ali pripravi gozdnih vlak se mora uporabljati
tehnologija, ki povzroča čim manj poškodb na sestoju gozda
in okolju.
(2) Odvodnjavanje gozdnih vlak mora biti ob doslednem
upoštevanju vodnogospodarskih, naravovarstvenih in protierozijskih smernic izvedeno tako, da se prepreči nevarnost
erozijskih procesov ter ohranja hidrologija območja odpiranja
gozda.
(3) Pri načrtovanju, gradnji ali pripravi gozdnih vlak se
upoštevajo še naslednji pogoji:
1. širina planuma vlake v premi mora biti prilagojena zahtevam spravilnega sredstva in znaša največ 3,5 m;
2. največji podolžni naklon gozdne vlake je odvisen od
občutljivosti talne podlage na erozijo in doseže lahko največ:
– kamnita talna podlaga: 40%,
– talna podlaga iz mešane hribine, malo občutljiva na
erozijo: 25%,
– talna podlaga iz zemljine, občutljiva na erozijo: 12%;
3. prečni naklon pobočne gozdne vlake mora biti zaradi
lažjega spravila za 5 – 10% nagnjen proti notranji strani;
4. odvodnjavanje mora biti urejeno s prečnimi jarki, katerih
gostota je odvisna od podolžnega naklona gozdne vlake, občutljivosti talne podlage na erozijo in režima padavin;
5. priključek gozdne vlake na drugo prometnico mora biti
izveden pod kotom 45o ali manj v smeri transporta (izjema so
končna in druga obračališča ali priključki v serpentini);
6. na strmih pobočjih je potrebno urediti prostore za obračanje spravilnega sredstva;
7. pomožno skladišče lesa se mora nahajati čim bližje
priključku gozdne vlake na cesto.
(4) Zavod pri gradnji ali pripravi gozdnih vlak spremlja
upoštevanje pogojev in ukrepov iz tega pravilnika.
2. Vzdrževanje in uporaba gozdnih vlak
29. člen
(vzdrževanje gozdnih vlak)
(1) Gozdne vlake se morajo vzdrževati tako, da omogočajo varno spravilo gozdnih lesnih sortimentov, da se prepreči
njihovo propadanje ter škodljivi vplivi na bližnjih zemljiščih.
(2) Stroški vzdrževanja gozdnih vlak so stroški lastnika
oziroma uporabnika gozdne vlake.
30. člen
(uporaba gozdnih vlak)
(1) Gozdne vlake zgrajene ali pripravljene na podlagi
gozdnogojitvenega načrta lahko uporabljajo lastniki, ki imajo
gozdove v njenem vplivnem območju.
(2) Uporaba gozdnih vlak v bližini območij pomembnih
za ohranjanje in razvoj prosto živečih živali se omeji v času
njihovih življenjsko pomembnih obdobij.
(3) Uporabnik mora na gozdni vlaki po končanem spravilu
lesa urediti odvodnjavanje ter vzpostaviti stanje gozdne vlake,
ki omogoča njeno nemoteno nadaljnjo uporabo.
(4) Gozdnih vlak se v času, ko je zemljata podlaga razmočena, ne sme uporabljati, da se ne poruši ravnotežje na labilnih
tleh in ne povzročijo erozijski procesi.
3. Evidenca gozdnih vlak
31. člen
(vsebina evidence o gozdnih vlakah)
Zavod vodi evidenco o gozdnih vlakah, ki vsebuje:
1. podatke o:
– identifikaciji vlake,
– dolžini vlake v metrih,
– pripadnosti različnim prostorskim enotam (gozdnogospodarska enota, katastrska občina, oddelek ...);
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2. grafične podatke, ki vsebujejo najmanj podatke iz prejšnje točke in se zbirajo v merilu, ki ni manjše od 1:5.000.

IV. GOZDARSKA INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA
32. člen
(gozdarska investicijska vzdrževalna dela)
(1) Pri gospodarjenju z gozdovi se izvajajo dela, v okviru
gozdarskih investicijskih vzdrževalnih del na podlagi ustreznega načrta:
– na gozdnih prometnicah,
– na protipožarni infrastrukturi.
(2) Dovoljene za izvajanje gozdarskih investicijskih vzdrževalnih del na protipožarni infrastrukturi se izda kot odločba o
določitvi preventivnih varstvenih del.
33. člen
(gozdarska investicijska vzdrževalna dela na gozdnih
prometnicah)
Gozdarska investicijska vzdrževalna dela na gozdnih prometnicah so rekonstrukcije gozdnih cest in vlak.
34. člen
(gozdarska investicijska vzdrževalna dela na protipožarni
infrastrukturi)
(1) Gozdarska investicijska vzdrževalna dela na protipožarni infrastrukturi so:
1. izdelava ali rekonstrukcija:
– protipožarnih stez ali zidov,
– protipožarnih presek v gozdovih 1. in 2. stopnje požarne
ogroženosti,
– vstopnih ploščadi in izogibališč,
– mest za oskrbo helikopterjev z vodo.
2. ostala dela, med katera sodi postavitev protipožarnih
tabel oziroma tabel za označevanje protipožarnih objektov,
zapornic, kažipotov in podobna dela.
(2) Zavod zagotavlja izvajanje gozdarskih investicijskih
vzdrževalnih del na protipožarni infrastrukturi na podlagi letnega programa varstva gozdov pred požarom.
35. člen
(sistem načrtovanja odpiranja
gozdov s protipožarnimi presekami)
(1) Sistem načrtovanja odpiranja gozdov s protipožarnimi
presekami sestavlja okvirno in podrobno načrtovanje odpiranja
gozdov. Načrtovanje odpiranja gozdov s protipožarnimi presekami izvaja Zavod.
(2) Z okvirnim načrtovanjem odpiranja gozdov s protipožarnimi presekami, ki poteka v okviru gozdnogospodarskega
načrtovanja, se določijo prednostna območja za izdelavo protipožarnih presek. Prednostna območja se lahko določijo samo
v gozdovih s 1. in 2. stopnjo požarne ogroženosti po gozdnogospodarskih načrtih.
(3) S podrobnim načrtovanjem odpiranja gozdov s protipožarnimi presekami, ki poteka v okviru izdelave gozdnogojitvenega načrta, se določijo bistveni elementi trase protipožarne
preseke ter se izdela najmanj:
– poročilo o namenu izdelave, o požarni ogroženosti
območja izdelave in o odprtosti gozdnega prostora z vsemi
prometnicami, ki omogočajo izhod v naravno okolje,
– situacija v merilu 1:5.000 do 1:10.000.
(4) Pri izdelavi gozdnogojitvenega načrta iz prejšnjega odstavka je treba upoštevati tudi podane naravovarstvene smernice ter kulturnovarstvne smernice, zapisane v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote, ki se nanašajo na
izdelavo protipožarnih presek. K situaciji protipožarne preseke
Zavod pridobi mnenje pristojne območne enote Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.
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36. člen
(projektiranje protipožarnih gozdnih cest)
Za projektno dokumentacijo protipožarne gozdne ceste se
uporabljajo določbe tega pravilnika, ki urejajo projektno dokumentacijo gozdne ceste. Namesto elaborata ničelnic se priloži
gozdnogojitveni načrt izdelan v skladu s tretjim odstavkom
35. člena tega pravilnika.
37. člen
(pogoji za izdelavo protipožarnih poti)
(1) Za izdelavo protipožarnih poti veljajo pogoji za gradnjo
oziroma pripravo gozdnih vlak, razen pogojev določenih v 3.,
5., 6. in 7. točki tretjega odstavka 28. člena tega pravilnika.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora biti širina
vozišča v premi najmanj 2,0 m, podolžni naklon pa je lahko
največ do 25%.
(3) Obvezna podlaga za izdelavo protipožarne poti je
gozdnogojitveni načrt, ki je izdelan v skladu s tretjim odstavkom 35. člena tega pravilnika, ter izpolnjen obrazec »Popis del
v poenostavljenem načrtu za protipožarno pot« s kalkulacijo
vrednosti del.
38. člen
(redno vzdrževanje protipožarne infrastrukture)
(1) Protipožarni objekti se morajo redno vzdrževati tako,
da se trajno ohranja njihova funkcija v prostoru.
(2) Redno vzdrževanje protipožarnih presek obsega predvsem vzdrževanje svetlega profila prometnice in vzdrževanje
vozišča, vzdrževanje naprav za odvodnjavanje, vzdrževanje
oznak in podobno.
(3) Periodično vzdrževanje obsega tista dela na protipožarnih presekah, ki so potrebna za obnovitev vozišča ter večja
popravila naprav in objektov protipožarnih presek, izvajajo pa
se v daljših časovnih periodah.
(4) Zavod zagotavlja izvajanje vzdrževalnih del na protipožarni infrastrukturi na podlagi letnega programa varstva gozdov
pred požarom, ki je sestavni del programa vlaganj v gozdove.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
140.

Na podlagi četrtega odstavka 123. člena v zvezi z enajsto
alinejo četrtega odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno
prečiščeno besedilo) ter prvega odstavka 32. člena Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/05) je Svet Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne
9. januarja 2009 sprejel

SKLEP
o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske
pokojnine
I.
Del vdovske pokojnine znaša od 1. januarja 2009 dalje
največ 83,39 eur.
II.
Skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine znaša
od 1. januarja 2009 dalje največ 1.655,68 eur.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03000-31/2009
Ljubljana, dne 9. januarja 2009
EVA 2009-2611-0029

V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

39. člen
(prehodna določba)
Evidenco gozdnih vlak iz 31. člena tega pravilnika Zavod
vzpostavi postopoma, hkrati z uvajanjem projekta računalniške
aplikacije gozdnogojitvenega načrta.
40. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 104/04).
41. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-382/2008
Ljubljana, dne 19. decembra 2008
EVA 2008-2311-0150
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
Karl Erjavec l.r.
Minister
za okolje in prostor

Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela
vdovske pokojnine

Ivan Sisinger l.r.
Predsednik

141.

Sklep o dohodkovnem cenzusu za uveljavitev
varstvenega dodatka v letu 2009

Na podlagi sedmega odstavka 8. člena Zakona o varstvenem dodatku (Uradni list RS, št. 10/08) in četrtega odstavka
266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) je
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 9. januarja 2009 sprejel

SKLEP
o dohodkovnem cenzusu za uveljavitev
varstvenega dodatka v letu 2009
I.
Dohodkovni cenzus za uveljavitev varstvenega dodatka v
letu 2009 znaša mesečno 422,20 eurov ali letno 5.066,40 eurov
na posameznega družinskega člana.
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II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03000-31/2009
Ljubljana, dne 9. januarja 2009
EVA 2009-2611-0030
Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Ivan Sisinger l.r.
Predsednik

142.

Sklep o valorizaciji vrednosti premoženja iz
prvega odstavka 9. člena Zakona o varstvenem
dodatku

Na podlagi 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno
prečiščeno besedilo), tretjega odstavka 9. člena v zvezi s
26. členom Zakona o varstvenem dodatku (Uradni list RS,
št. 10/08) in 5. členom Pravilnika o premoženju, ki se upošteva
pri ugotavljanju upravičenosti do varstvenega dodatka (Uradni
list RS, št. 25/01) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje na seji dne 9. januarja 2009 sprejel

SKLEP
o valorizaciji vrednosti premoženja iz prvega
odstavka 9. člena Zakona o varstvenem dodatku
I.
Vrednost premoženja iz prvega odstavka 9. člena Zakona
o varstvenem dodatku se uskladi za 5,7% in v letu 2009 znaša
23.684,78 eurov.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03000-31/2009
Ljubljana, dne 9. januarja 2009
EVA 2009-2611-0032
Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Ivan Sisinger l.r.
Predsednik
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VSEBINA
130.
131.
132.
133.
134.
135.

136.
137.
138.
139.

140.
141.
142.

VLADA

Uredba o kategorizaciji prog
Uredba o začasnem načrtu upravljanja voda
Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob reki Savinji v naselju Okonina v Občini
Ljubno
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv Ljubljana
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv Maribor
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni
zavod za ribištvo Slovenije

289
305
309
309
312
315

MINISTRSTVA

Pravilnik o delu komisije za pregled in oceno investicijske dokumentacije na področju državnih cest
Pravilnik o prepovedi uporabe določenih snovi s
hormonskim ali tireostatskim delovanjem in betaagonistov v živinoreji
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o trženju semena krmnih rastlin in pese
Pravilnik o gozdnih prometnicah

316
317
321
328

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske
pokojnine
Sklep o dohodkovnem cenzusu za uveljavitev varstvenega dodatka v letu 2009
Sklep o valorizaciji vrednosti premoženja iz prvega
odstavka 9. člena Zakona o varstvenem dodatku

334
334
335
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