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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1C)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu
rastlin (ZZVR-1C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR‑1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. aprila 2010.
Št. 003‑02‑4/2010‑9
Ljubljana, dne 30. aprila 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O ZDRAVSTVENEM VARSTVU RASTLIN
(ZZVR-1C)
1. člen
V Zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS,
št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo) se besedilo 1. člena
spremeni tako, da se glasi:
»Ta zakon določa zdravstveno varstvo rastlin; biotično
varstvo rastlin; pridobivanje, izmenjavo podatkov in informacijski sistem; stroške in odškodnine; javno službo zdravstvenega
varstva rastlin; določa organe, ki so odgovorni za uresničevanje
tega zakona in inšpekcijsko nadzorstvo ter ureja ukrepe in obveznosti v zvezi s pojavom, preprečevanjem vnosa in širjenja
ter zatiranjem škodljivih organizmov na rastlinah, rastlinskih
proizvodih in nadzorovanih predmetih v skladu z:
– Direktivo Komisije št. 92/70/EGS z dne 30. julija 1992 o
določitvi podrobnih pravil za popise, ki se opravijo za priznanje
varovanih območij v Skupnosti (UL L št. 250 z dne 29. 8. 1992,
str. 37),
– Direktivo Komisije št. 92/90/EGS z dne 3. novembra
1992 o obveznostih pridelovalcev in uvoznikov rastlin, rastlin-
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skih proizvodov ali drugih predmetov in podrobnostih za njihovo
registracijo (UL L št. 344 z dne 26. 11. 1992, str. 38),
– Direktivo Komisije št. 92/105/EGS z dne 3. decembra
1992 o določanju stopnje standardizacije za rastlinske potne
liste, ki se uporabljajo za premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov znotraj Skupnosti, in določanju podrobnih postopkov za izdajo takih rastlinskih potnih
listov ter pogojev in podrobnih postopkov za njihovo zamenjavo
(UL L št. 4 z dne 8. 1. 1993, str. 22), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2005/17/ES z dne 2. marca 2005 o spremembi
nekaterih določb Direktive 92/105/EGS glede rastlinskih potnih
listov (UL L št. 57 z dne 3. 3. 2005, str. 23),
– Direktivo Komisije št. 93/50/EGS z dne 24. junija 1993
o določitvi nekaterih rastlin, ki niso navedene v delu A Priloge
V Direktive Sveta 77/93/EGS in katerih proizvajalci, skladišča
ali distribucijski centri na pridelovalnih območjih teh rastlin se
navedejo v uradnem registru (UL L št. 205 z dne 17. 8. 1993,
str. 22),
– Direktivo Komisije št. 93/51/EGS z dne 24. junija 1993
o predpisih za premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov prek varovanega območja (UL L
št. 205 z dne 17. 8. 1993, str. 24),
– Direktivo Komisije št. 94/3/ES z dne 21. januarja 1994
o postopku obveščanja o zadržanju pošiljke ali škodljivega
organizma, ki predstavlja neposredno fitosanitarno nevarnost,
iz tretjih držav (UL L št. 32 z dne 5. 2. 1994, str. 37),
– Direktivo Komisije št. 98/22/ES z dne 15. aprila 1998
o minimalnih pogojih za opravljanje zdravstvenih pregledov
rastlin v Skupnosti, in sicer tistih rastlin, rastlinskih proizvodov
in drugih predmetov, ki prihajajo iz tretjih držav in za katere se
zdravstveni pregledi opravljajo na mestih pregledov, ki niso v
namembnem kraju (UL L št. 126 z dne 28. 4. 1998, str. 26),
– Direktivo Sveta št. 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o
varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline
ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v
Skupnosti (UL L št. 169 z dne 10. 7. 2000, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2010/1/EU z dne 8. januarja 2010
o spremembi prilog II, III in IV k Direktivi Sveta 2000/29/ES o
varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline
ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v
Skupnosti (UL L št. 7 z dne 12. 1. 2010, str. 17),
– Direktivo Komisije št. 2008/61/ES z dne 17. junija 2008
o določitvi pogojev, pod katerimi je mogoče nekatere škodljive
organizme, rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, iz
Prilog I do V Direktive Sveta 2000/29/ES, vnesti ali jih premeščati znotraj Skupnosti oziroma na nekaterih njenih varovanih
območjih v preskusne ali znanstvene namene in za delo pri
žlahtnjenju (kodificirana različica), (UL L št. 158 z dne 18. 6.
2008, str. 41).
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Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za izvajanje
ukrepov proti drugim rastlinskim škodljivim organizmom, ki niso
navedeni v predpisih iz prejšnjega odstavka in se pojavijo na
ozemlju Republike Slovenije ter:
– zaradi množičnega izbruha povzročajo gospodarsko
škodo v kmetijstvu,
– pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo semenskega materiala rastlin ali
– imajo škodljiv vpliv na gospodarstvo, okolje ali družbo.«.
2. člen
V 2. členu se besedilo pete alinee spremeni tako, da se

glasi:

»– varovanju okolja, narave ter posledično zdravja ljudi
z izvajanjem stalnega nadzora škodljivih organizmov, z uvajanjem biotičnega varstva rastlin in z opazovalno napovedovalno
dejavnostjo;«.
3. člen
V 2.a členu se besedilo tretje alinee spremeni tako, da
se glasi:
»– fitosanitarni nadzor vnosa organizmov, ki so škodljivi
za rastline ali rastlinske proizvode in imajo škodljiv vpliv na
gospodarstvo, okolje ali družbo, v Skupnost in proti njihovemu
širjenju v Skupnosti;«.
Besedilo osme alinee se spremeni tako, da se glasi:
»– inšpekcijsko nadzorstvo nad zagotavljanjem varovanja
rastlin pred škodljivimi organizmi in preprečevanjem njihovega
škodljivega vpliva na gospodarstvo, okolje in družbo;«.
4. člen
V 3. členu se v 21. točki za besedilom »rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov« dodata besedi »in zemljišč«.
V 35. točki se za besedilom »ali škodljivca (kalamiteta)«
doda besedilo, ki se glasi: »ali rastline (plevela)«.
Doda se nova 37. točka, ki se glasi:
»37. Škodljive rastline so škodljivi organizmi, pri katerih
se izvajajo fitosanitarni ukrepi, če je iz ocene tveganja razviden
njihov škodljiv vpliv na gospodarstvo, okolje ali družbo.«.
5. člen
V 6. členu se v prvem stavku prvega odstavka za besedilom »Imetniki morajo pregledovati«, doda besedilo, ki se glasi:
»zemljišča in«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»O vseh novih ali nepričakovanih pojavih škodljivih organizmov s seznamov I.A in II.A ali drugih škodljivih organizmov,
za katere so določeni fitosanitarni ukrepi, morajo imetniki nemudoma obvestiti pristojnega inšpektorja ali izvajalce javnih
pooblastil iz 68. člena tega zakona ali izvajalce javne službe
zdravstvenega varstva rastlin, ki o tem obvestijo Upravo. Izvajati morajo ukrepe za preprečevanje širjenja oziroma zatiranje
škodljivih organizmov, ki jih določi Uprava.«.
6. člen
Doda se novi 12.b člen, ki se glasi:
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Na podlagi laboratorijskega izvida Uprava v skladu s
6. točko 76. člena tega zakona naredi oceno tveganja zaradi
škodljive rastline iz prejšnjega odstavka.
Če se na podlagi ocene tveganja iz prejšnjega odstavka
ugotovi, da je treba uvesti ukrepe za nadzor nad škodljivo
rastlino, Uprava predlaga ministru, na podlagi predhodnega
mnenja skupnega delovnega telesa vlade, ukrepe za preprečevanje širjenja in zatiranje škodljive rastline. Skupno delovno
telo vlade mora dati predhodno mnenje v roku, ki ga v zahtevku
za mnenje določi Uprava.
Vlada na predlog ministra določi meje posebno nadzorovanega območja, ukrepe za preprečevanje širjenja in zatiranje škodljive rastline, stroške izvedbe predpisanih ukrepov ter
potrdi program izvedbe ukrepov za preprečevanje širjenja in
zatiranje škodljive rastline.
Ne glede na določbe tretjega in petega odstavka tega
člena se šteje, da so pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) in druge neofitne vrste iz rodu Ambrosia, škodljive
rastline, za katere je potrebno uvesti fitosanitarne ukrepe.
Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena lahko,
če gre za ponovne najdbe znanega organizma, pristojni inšpektor oziroma druga uradna oseba, ki je izvajalec javnega
pooblastila po tem zakonu, določi vrsto škodljive rastline na
mestu samem, razen če oceni, da je zaradi obsega ukrepov
potrebna laboratorijska določitev.«.
7. člen
V drugem odstavku 68. člena se besedilo »14. in 19. točke« nadomesti z besedilom »14., 19. in 24. točke«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Naloge zdravstvenega varstva rastlin iz 3., 4., 6., 7., 10.,
14., 19. in 21. točke 76. člena tega zakona lahko v primeru
ugotovitve škodljive rastline iz 12.b člena tega zakona na zavarovanem območju izvaja upravljavec zavarovanega območja,
ki je določen v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave,
kot javno pooblastilo.«.
Dosedanji tretji do enajsti odstavek postanejo četrti do
dvanajsti odstavek.
8. člen
V 72.a členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Vlada lahko, v primeru ugotovitve škodljive rastline iz
12.b člena tega zakona, naloži posebne naloge in izvedbo
ukrepov izvajalcem javnih pooblastil zdravstvenega varstva
rastlin, javni službi zdravstvenega varstva rastlin in drugim
izvajalcem zdravstvenega varstva rastlin kot tudi izvajalcem
javnih pooblastil za varstvo narave in okolja zaradi izvedbe
predpisanih ukrepov na posebno nadzorovanem območju.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek, ter se
spremeni tako, da se glasi:
»Vlada lahko za preprečevanje širjenja in zatiranje škodljivih organizmov v primerih iz prejšnjih odstavkov, če gre za
naravne ali druge nesreče, odredi tudi obvezno sodelovanje
Civilne zaščite, gasilcev in drugih sil za zaščito, reševanje in
pomoč, policije ter drugih pristojnih institucij v državi.«.

»12.b člen

9. člen
V 76. členu se besedilo 6. točke spremeni tako, da se

(posebno nadzorovano območje škodljive rastline)
Ne glede na določbe 12. in 12.a člena tega zakona se za
posebno nadzorovano območje šteje tudi območje, na katerem
se ugotovi prisotnost škodljive rastline.
Če se na ozemlju Republike Slovenije pojavi rastlina, ki
ima škodljiv vpliv na gospodarstvo, okolje ali družbo, morajo
izvajalci zdravstvenega varstva rastlin o tem obvestiti Upravo.
Na mestu najdbe rastline iz prejšnjega odstavka pristojni
inšpektor oziroma druga uradna oseba po tem zakonu odvzame uradni vzorec in ga pošlje v laboratorij, ki določi vrsto
škodljive rastline.

glasi:

»6. priprava ocen tveganja v primeru nevarnosti pojava
ali ugotovitve novih škodljivih organizmov ali rastlin s škodljivim
vplivom na gospodarstvo, okolje ali družbo, izdaja strokovnih
navodil in ukrepov,«.
10. člen
V prvem odstavku 76.b člena se besedilo »obvestiti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja« nadomesti z besedilom
»obvestiti Upravo in pristojnega inšpektorja«.
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Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se

glasi:

»Uprava v primerih iz 12., 12.a in 12.b člena tega zakona
z odločbo določi podrobnejši seznam žarišč in drugih okuženih,
ogroženih ali neokuženih območij in za posamezno območje
določi predpisane fitosanitarne ukrepe. Pritožba zoper odločbo
ne zadrži izvršitve.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
11. člen
Za 82.c členom se dodata novo poglavje in nov 82.d člen,
ki se glasita:
»XII.b SODELOVANJE Z ORGANI LOKALNIH SKUPNOSTI
82.d člen
(sodelovanje z občinami)
Uradni odgovorni organi iz tega zakona sodelujejo pri
izvajanju določb tega zakona z organi lokalnih skupnosti, jih
obveščajo o ugotovitvah škodljivih organizmov ali škodljivih rastlin na njihovem območju in o določenih fitosanitarnih ukrepih
iz tega zakona na njihovem območju.
Občine morajo pri sprejemanju predpisov in drugih aktov
iz svoje pristojnosti upoštevati določene fitosanitarne ukrepe za
preprečevanje širjenja in za zatiranje škodljivih organizmov in
škodljivih rastlin znotraj območij občin.«.
12. člen
V prvem odstavku 83. člena se doda nova 5. točka, ki
se glasi:
»5. če ne izvaja ukrepov iz šestega odstavka 12.b člena,«.
Dosedanje 5. do 30. točka postanejo 6. do 31. točka.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Člane skupnega delovnega telesa Vlade iz petega odstavka 12.b člena zakona, njegove pristojnosti in način dela
Vlada določi v 60 dneh po uveljavitvi zakona.
14. člen
Predpis na podlagi 6. člena tega zakona se izda v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona.
15. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 511-01/10-1/54
Ljubljana, dne 22. aprila 2010
EPA 842-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
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UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o vrtcih (ZVrt‑E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. aprila 2010.
Št. 003‑02‑4/2010‑10
Ljubljana, dne 30. aprila 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VRTCIH (ZVrt-E)
1. člen
V Zakonu o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08 in 98/09 – ZIUZGK) se za 10. členom
dodata nova 10.a in 10.b člen, ki se glasita:
»10.a člen
(prostori vrtca v drugih stavbah)
Prostori vrtca se lahko zagotovijo tudi v stavbah, ki niso
grajene za namene vrtcev, in sicer v stanovanjskih stavbah,
upravnih in pisarniških stavbah, trgovskih in drugih stavbah
za storitvene dejavnosti ter v stavbah splošnega družbenega
pomena, če je za to stavbo že izdano uporabno dovoljenje. V
takšni stavbi lahko delujeta v skladu z normativi in standardi, ki
določajo prostor in opremo vrtca, največ dva oddelka otrok.
Za stavbe iz prejšnjega odstavka ni potrebna sprememba
namembnosti za dejavnost predšolske vzgoje.
10.b člen
(prostorsko načrtovanje vrtcev)
Občina je dolžna pri načrtovanju dejavnosti v prostoru načrtovati tudi ustrezne površine za dejavnost predšolske vzgoje
v skladu z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje v strateškem delu občinskega prostorskega načrta. V izvedbenem
delu občinskega prostorskega načrta mora opredeliti površine,
namenjene dejavnosti predšolske vzgoje.
Financiranje izgradnje vrtca je lahko predmet dogovora med občino in zasebnim partnerjem. Če se v vrtcu izvaja
program javne službe, je treba v skladu s predpisi, ki urejajo
javno‑zasebno partnerstvo pri ureditvi medsebojnega razmerja
opredeliti čas, v katerem občina prevzame lastništvo stavbe.«.
2. člen
V četrtem odstavku 17. člena se vejica nadomesti s piko
in črta besedilo »lahko pa tudi pomočnik vzgojitelja.«
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»V vrtcu, ki deluje na samostojni lokaciji le z enim oddelkom otrok, izvajata dnevni program vzgojitelj in pomočnik
vzgojitelja skupaj vsaj 6 ur.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
3. člen
Besedilo 20. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Javni vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje
programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj
11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki
so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo
pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku
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pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z
dela.
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za
naslednje šolsko leto. Vodenje in izpeljavo postopka vpisa otrok
v vrtec, ki izvaja javno službo, lahko občina ustanoviteljica podrobneje uredi s svojim aktom.
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih
mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. V tem
primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka. Sestavo komisije za
sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca. Kriteriji se določijo
s točkami.
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko
starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi
po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec.
O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se
jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov,
ki jih vsebuje vloga.
V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri
sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri
sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo
mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega
položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu
s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine,
obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za
socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo
centri za socialno delo.
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v
vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec.
Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo
pediatra o zdravstvenem stanju otroka.«.

Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema
otroka v vrtec, v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu s tem
zakonom, vložijo v vrtec ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali
čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno
pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski
naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem
vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z
navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o
ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu s
tem zakonom in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni
upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega
upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega
kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki
ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči staršem,
kot to določa ta zakon. Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši
sprožijo upravni spor.«.

4. člen
Besedilo 20.a člena se spremeni, tako da se glasi:
»Komisija obravnava vloge na svoji seji v skladu z določbami tega zakona. Na seji komisije so lahko prisotni samo
člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar. Komisija
na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov,
ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi
število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni
red otrok.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v
vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v
skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov,
navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri
upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni
postopek.«.

»20.c člen
(pogodba med vrtcem in starši ter domneva umika
vloge za vpis otroka v vrtec)
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper
obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem
otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o
medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V
pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili
vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva
ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi
pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je
otrok vključen v vrtec.«.

5. člen
20.b člen se spremeni, tako da se glasi:
»20.b člen
(prednostni vrstni red)
Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red
tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu
točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo
v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto
mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki
se izvaja v oddelku.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu
s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v
vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim
vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni
red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca.
Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.

6. člen
20.c člen se spremeni, tako da se glasi:

7. člen
Za 20.d členom se dodata nova 20.e in 20.f člen, ki se
glasita:
»20.e člen
(vročanje)
Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja
otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko.
Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
20.f člen
(enoten vpis v vrtce na območju občine)
Občina, ki je ustanoviteljica več vrtcev, lahko določi, da
se za vpis v vse vrtce na njenem območju uvede enoten vpis
otrok v vrtce in vzpostavi centralna evidenca vpisanih otrok
za vse njene vrtce. V tem primeru občina določi za vse vrtce
enake kriterije.
Enoten vpis v vrtce poteka na način, pod pogoji in po
postopku, ki ga določi občina s svojim aktom v skladu z določbami tega zakona. Z aktom lahko občina staršem omeji pravico
do vpisa le v določeno število vrtcev in določi, da občina po
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končanih postopkih sprejema otrok v vrtce za tiste vrtce, ki
imajo oblikovane čakalne sezname otrok, te sezname združi
v centralni čakalni seznam, tako da se prednostni vrstni red
oblikuje po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija
za sprejem v posameznem vrtcu. Centralni čakalni seznam
vsebuje podatke iz prve in druge alinee petega odstavka 20.b
člena tega zakona.
Centralni čakalni seznam se objavi na oglasnih deskah v
vseh vrtcih na območju občine in na njihovih spletnih straneh
ter na spletni strani občine. Vrtec, ki ima prosto mesto, pozove
starše otrok s čakalnega seznama k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, v skladu z določili akta občine. Če starši
odklonijo sprejem otroka oziroma ne podpišejo pogodbe z
vrtcem, kot to določa 20.c člen tega zakona, se ne more šteti,
da so umaknili vlogo za vpis v vrtec.«.
8. člen
V tretjem odstavku 24.a člena se doda nova tretja alinea,
ki se glasi:
– kraj opravljanja dejavnosti.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Podatki o imenu in priimku varuha predšolskih otrok ter o
kraju, kjer opravlja svojo dejavnost, so javni in so objavljeni na
spletni strani ministrstva, pristojnega za predšolsko vzgojo.«.
9. člen
V 43. členu se 1. točka spremeni, tako da se glasi:
»1. evidenco vpisanih otrok in evidenco vključenih
otrok,«.
10. člen
44. člen se spremeni, tako da se glasi:
»44. člen
(evidenca vpisanih otrok in evidenca vključenih otrok)
Vrtec vzpostavi evidenco vpisanih otrok, če je število
vpisanih otrok večje, kot je razpoložljivih prostih mest in bo
o sprejemu otrok odločala komisija. Evidenca vpisanih otrok
vsebuje naslednje podatke:
– osebno ime ter naslov stalnega in začasnega prebivališča otroka in staršev,
– datum rojstva in spol otroka,
– EMŠO otrok in staršev,
– šifro otroka,
– datum vpisa otroka v vrtec,
– naslov za stike, telefonsko številko staršev ali naslov
elektronske pošte in
– druge podatke, ki so potrebni za ugotavljanje izpolnjevanja kriterijev za sprejem otroka, ki jih je določila občina.
Vrtec zbira osebne podatke iz prejšnjega odstavka v
evidenci vpisanih otrok zaradi vodenja postopka sprejema in
vključitve otroka v program vrtca. Podatke zbira vrtec na podlagi privolitve staršev.
Vrtec vzpostavi evidenco vključenih otrok, ko starši podpišejo pogodbo o vključitvi otroka v vrtec. Evidenca vključenih
otrok vsebuje naslednje podatke:
– osebno ime ter naslov prebivališča otroka in staršev,
– datum rojstva in spol otroka,
– EMŠO otrok in staršev,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– zdravstvene posebnosti otroka, ki izhajajo iz potrdila
pediatra ali specialista,
– naslov za stike, telefonsko številko osebe ali naslov elektronske pošte osebe, ki je vzgojitelju dosegljiva med otrokovim
bivanjem v vrtcu in
– podatke o prisotnosti otrok v vrtcu.
Vrtec zbira osebne podatke v evidenci vključenih otrok
zaradi ustreznega dela z otrokom pri izvedbi programov, zaradi sodelovanja s starši in zaradi spremljanja plačil staršev za
program vrtca.
Če na območju občine ustanoviteljice poteka enoten vpis
v vrtce, se podatki iz prve, druge, tretje, četrte in pete alinee
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prvega odstavka tega člena pošljejo občini, ki vzpostavi centralno evidenco vpisanih otrok v vse vrtce na njenem območju
zaradi ugotavljanja dejanskega števila vpisanih otrok v vrtce
ter s tem povezanih potreb po zagotovitvi zadostnega števila
prostih mest v vrtcih na območju občine.
Vpogled v centralno evidenco vpisanih otrok iz prejšnjega
odstavka imajo vsi vrtci na območju občine.«.
11. člen
Besedilo 48. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Podatki iz evidence vpisanih otrok se hranijo do njihove vključitve v vrtec, ko se prenesejo v evidenco vključenih
otrok, oziroma do izteka veljavnosti čakalnega seznama, na
katerem je vpisani otrok. Podatke o otroku, za katerega so
starši umaknili vlogo za vpis otroka, vrtec izbriše iz evidence
vpisanih otrok.
Vrtec podatke v evidenci vključenih otrok izbriše eno leto
po izstopu otroka iz vrtca. Podatki iz evidence plačil staršev in
evidence socialnega položaja družin se izbrišejo po izpolnitvi
namena, zaradi katerega so bili zbrani.«.
12. člen
V 56. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se
glasita:
»Vzgojitelji iz prejšnjega odstavka imajo pravico opravljati
delo vzgojiteljev do prenehanja neprekinjenega opravljanja
dela v vrtcih. Trimesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve nepretrganega opravljanja dela v vrtcu. Vzgojitelji iz tega
člena na razpisih za prosta delovna mesta v vrtcih enakovredno
kandidirajo in se zaposlujejo kot kandidati, ki imajo z zakonom
in drugimi predpisi določeno izobrazbo.
Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi za druge
strokovne delavce, ki imajo v skladu z zakonom pravico opravljati vzgojno‑izobraževalno delo iz istih razlogov kot vzgojitelji
iz prvega odstavka tega člena.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Z uveljavitvijo tega zakona pridobijo pravico iz 56. člena
zakona tudi tisti strokovni delavci, ki izpolnjujejo pogoje iz 57.,
58., 59. in 60. člena zakona in ki so opravljali delo na področju
vzgoje in izobraževanja na dan 24. 6. 2009, ne glede na dolžino
morebitnih prekinitev opravljanja dela na področju vzgoje in
izobraževanja v obdobju od 15. 3. 1996 do 24. 6. 2009.
14. člen
Ne glede na določbe zakona, ki ureja delovna razmerja,
se s strokovnimi delavci, ki izpolnjujejo pogoje iz 56., 57., 58.,
59. in 60. člena zakona in 13. člena tega zakona ter imajo
ob uveljavitvi tega zakona sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za
določen čas, sklene pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas,
brez javne objave prostega delovnega mesta, če je to potrebno zaradi nemotenega opravljanja dela na področju vzgoje in
izobraževanja.
15. člen
Postopki sprejema otrok v vrtec, ki niso bili končani do
uveljavitve tega zakona, se končajo po dosedanjih predpisih.
16. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 601-01/10-16/44
Ljubljana, dne 22. aprila 2010
EPA 882-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1G)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega
prometa (ZVCP-1G)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varnosti cestnega prometa (ZVCP‑1G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. aprila 2010.
Št. 003‑02‑4/2010‑11
Ljubljana, dne 30. aprila 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA
(ZVCP-1G)
1. člen
V Zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS,
št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP
in 58/09) se v 10. členu besedilo »Ministrstvo, pristojno za
notranje zadeve, izvaja« nadomesti z besedilom »Ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve, in ministrstvo, pristojno za promet, izvajata«, beseda »posreduje« pa se nadomesti z besedo
»posredujeta«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V upravnih zadevah, v katerih na prvi stopnji na podlagi tega zakona odločajo upravne enote ali Javna agencija za
varnost prometa (v nadaljnjem besedilu: javna agencija), na
drugi stopnji odloča ministrstvo, pristojno za promet.«.
2. člen
V prvem odstavku 17. člena se beseda »petih« nadomesti
z besedo »desetih«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Naloge na področju priprave in usklajevanja nacionalnega programa varnosti cestnega prometa opravlja ministrstvo, pristojno za promet.«.
3. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»Javna agencija za varnost prometa
17.a člen
(1) Za izvajanje regulatornih, razvojnih, strokovnih in drugih nalog s področja voznikov, vozil in prevoza nevarnega
blaga, analitsko‑raziskovalnih nalog, povezanih z varnostjo cestnega prometa, preventive, vzgoje, usposabljanja v cestnem
prometu, neodvisnega preiskovanja dejavnikov za nastanek
prometnih nesreč s smrtnim izidom ter strokovnih nalog za
pripravo in izvedbo nacionalnega programa varnosti cestnega
prometa, Republika Slovenija ustanovi javno agencijo. V imenu
Republike Slovenije uresničuje ustanoviteljske pravice in izpolnjuje obveznosti Vlada Republike Slovenije.
(2) Glede vprašanj organizacije in delovanja javne agencije, ki s tem zakonom niso urejena, se uporablja zakon, ki ureja
javne agencije.
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(3) Javna agencija je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata ta zakon
in zakon, ki ureja javne agencije.«.
4. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge javne agencije
18. člen
Javna agencija na podlagi javnega pooblastila opravlja
naslednje naloge:
– izdaja odločb, izbira in pooblaščanje organizacij za
opravljanje nalog s področja voznikov in vozil ter strokovni
nadzor nad njihovim delom;
– izdaja odločb s področja prevoza nevarnega blaga;
– vodenje in upravljanje zbirk podatkov in evidenc homologiranih vozil, evidenc izdanih potrdil o skladnosti, zbirk
podatkov in evidenc izdanih dovoljenj s področja dodatnega
usposabljanja voznika začetnika, register avtošol, evidence o
opravljenih preizkusih usposobljenosti članov izpitnih komisij,
evidence o opravljenih izpitih in preizkusih usposobljenosti
za kontrolorje in vodje tehničnih pregledov ter referente, prevoza nevarnega blaga, neodvisnega preiskovanja dejavnikov
za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom, vzgojnih in
preventivnih akcij, priznanj in nagrad;
– naloge s področja ugotavljanja skladnosti vozil, razen
nalog iz tretjega in petega odstavka 194. člena in tretjega odstavka 201. člena tega zakona.
Strokovne naloge javne agencije so:
– izvajanje izobraževalnih programov s področja voznikov
in vozil;
– načrtovanje, vodenje in usklajevanje strokovnih nalog
s področja varnosti cestnega prometa, potrebnih za izvajanje nacionalnega programa varnosti cestnega prometa, ter
izvedbenih načrtov, ki zahtevajo sodelovanje državnih organov,
lokalnih skupnosti, drugih organizacij, civilne družbe in strokovnjakov za varnost cestnega prometa (v nadaljnjem besedilu:
strokovnjaki);
– razvijanje in pospeševanje prometne vzgoje, izdajanje
in priprava prometnovzgojnih publikacij in drugega gradiva
(letaki, plakati, brošure, filmi, spletno gradivo ipd.), razvijanje in
izvajanje preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost
cestnega prometa;
– strokovna pomoč in sodelovanje s sveti za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni.
Analitsko‑raziskovalne naloge javne agencije so:
– priprava analiz in poročil, ocenjevanje stanja varnosti
cestnega prometa in sodelovanje pri oblikovanju politike na
tem področju;
– proučevanje, načrtovanje, analiziranje in predlaganje
strokovnih podlag za izdelavo nacionalnega programa varnosti
cestnega prometa ter drugih strateških dokumentov in predpisov s tega področja;
– organiziranje in opravljanje analitskega in raziskovalnega dela ter izdajanje strokovnih mnenj in ekspertiz o varnosti
cestnega prometa, pa tudi spodbujanje raziskovalnega dela na
tem področju pri drugih izvajalcih.
Javna agencija opravlja tudi naslednje naloge:
– načrtovanje, organizacija in izvajanje neodvisnega preiskovanja dejavnikov za nastanek prometnih nesreč s smrtnim
izidom;
– preverjanje varnosti cestne infrastrukture v vseh fazah
načrtovanja in obratovanja, ki temelji na presoji idejne zasnove in projektne dokumentacije ter pregledu obstoječe cestne
infrastrukture;
– organiziranje usposabljanja izvajalcev programov usposabljanja, določenih s tem zakonom, zagotavljanje opravljanja
vozniških izpitov ter razvijanje in izvajanje različnih oblik dodatnega usposabljanja udeležencev v cestnem prometu;
– organiziranje in razvijanje mednarodnega sodelovanja
na področjih voznikov, vozil, prevoza nevarnega blaga, pre-
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ventivnega, vzgojnega in raziskovalnega dela ter na drugih
področjih, pomembnih za varnost cestnega prometa;
– sodelovanje z raziskovalnimi in vzgojno‑izobraževalnimi
zavodi, gospodarskimi organizacijami in združenji, državnimi
organi, sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v
lokalnih skupnostih ter s posameznimi znanstvenimi delavci in
strokovnjaki, ki delujejo na področjih, pomembnih za varnost
cestnega prometa;
– sodelovanje z nevladnimi in drugimi organizacijami civilne družbe, ki delujejo na področjih, pomembnih za varnost
cestnega prometa, ter sofinanciranje njihovega delovanja;
– podeljevanje priznanj in nagrad na področju preventive,
vzgoje in varnosti cestnega prometa;
– druge naloge v skladu s tem in drugimi zakoni.«.
5. člen
Za 18. členom se dodata nova 18.a in 18.b člen, ki se
glasita:
»Organi javne agencije
18.a člen
(1) Organa javne agencije sta svet javne agencije in direktorica oziroma direktor (v nadaljnjem besedilu: direktor).
(2) Svet javne agencije sestavlja 11 članov, ki jih imenuje
ustanovitelj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Šest članov sveta javne agencije imenuje neposredno, pet
članov pa na podlagi javnega poziva izmed predstavnikov uporabnikov, strokovnih organizacij in organizacij civilne družbe.
(3) Svet javne agencije ima na področju preventive in
vzgoje posvetovalno telo, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije, ki daje pobude in predloge
za načrtovanje programa dela javne agencije in finančnega
načrta na področju preventive in vzgoje. Sestavljajo ga predstavniki svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
lokalnih skupnosti ter predstavniki strokovne javnosti in civilne
družbe. Število članov, način njihovega imenovanja, vsebino
in način dela ter razmerje do ostalih organov javne agencije
določa ustanovitveni akt. Svet javne agencije ima lahko poleg
navedenega tudi druga posvetovalna telesa.
(4) Za direktorja javne agencije je lahko imenovana oseba, ki ima:
– najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih
za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom,
ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje,
– najmanj deset let delovnih izkušenj, ki jih je pridobila
z delom na delovnih mestih, za katere je zahtevana najmanj
izobrazba, določena v prejšnji alineji, od tega najmanj sedem
let vodstvenih izkušenj,
– izpolnjuje druge pogoje, določene z zakonom, ki ureja
javne agencije, in z ustanovitvenim aktom.
(5) Javni natečaj za imenovanje direktorja izvede svet
javne agencije, ki Vladi Republike Slovenije predlaga kandidata za direktorja. Direktorja javne agencije imenuje Vlada
Republike Slovenije.
Financiranje javne agencije
18.b člen
Prihodki javne agencije so:
– sredstva državnega proračuna, pridobljena na podlagi
pogodbe z ministrstvom, pristojnim za promet;
– prihodki, pridobljeni s prodajo blaga in storitev na trgu:
– sponzorstvo, donacije, dediščina in darila;
– drugi prihodki skladno s predpisi.«.
6. člen
V drugem odstavku 21. člena se za besedo »Minister«
dodata vejica in besedilo »pristojen za promet,«.
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7. člen
V tretjem odstavku 22. člena se v zadnjem stavku za besedama »sodeluje z« doda besedilo »javno agencijo in«.
8. člen
V sedmem odstavku 53. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
9. člen
V osmem odstavku 92. člena se v drugem stavku besedi
»notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«, za besedilom »šolstvo in šport,« pa se doda besedilo »ter ministrom,
pristojnim za notranje zadeve,«.
10. člen
V tretjem odstavku 124. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
11. člen
V prvem odstavku 128. člena se v prvem stavku za besedilom »na vozilih inšpektorjev, pristojnih za nadzor cest,« doda
besedilo »na vozilih cestninskih nadzornikov pri opravljanju
cestninskega nadzora,«.
12. člen
Drugi odstavek 138.a člena se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo
»promet«.
Četrti odstavek se črta.
13. člen
V četrtem odstavku 140. člena se v prvem stavku besedilo
»Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,« nadomesti z besedama »Javna agencija«. V drugem stavku se besedilo »ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve,« nadomesti z besedama »javna
agencija«. V tretjem stavku se besedilo »minister, pristojen za
notranje zadeve« nadomesti z besedama »javna agencija«.
V osmem odstavku se besedilo »opravljajo v ministrstvu,
pristojnem za notranje zadeve, zaposlene osebe« nadomesti
z besedilom »opravlja javna agencija«.
14. člen
V tretjem odstavku 141. člena se besedilo »ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve« nadomesti z besedama »javna
agencija«.
15. člen
V prvem in drugem odstavku 142. člena se besedilo
»ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,« nadomesti z besedama »javna agencija«.
16. člen
V prvem odstavku 143. člena se besedilo »minister, pristojen za notranje zadeve« nadomesti z besedama »javna
agencija«.
17. člen
V prvem odstavku 144. člena se besedilo »Ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve,« nadomesti z besedama »Javna
agencija«.
18. člen
V 145. členu se besedi »notranje zadeve« nadomestita z
besedo »promet«.
19. člen
V tretjem odstavku 151. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
20. člen
V četrtem odstavku 153. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
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21. člen
V drugem odstavku 155. člena se besedilo »minister,
pristojen za notranje zadeve« nadomesti z besedama »javna
agencija«.
V četrtem odstavku se besedilo »registra nadzoruje ministrstvo, pristojno za notranje zadeve« nadomesti z besedilom
»evidence nadzoruje ministrstvo, pristojno za promet«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) Organizacija, ki izdaja mednarodna vozniška dovoljenja, mora voditi evidenco o izdanih mednarodnih vozniških
dovoljenjih. Evidenca vsebuje naslednje podatke:
– osebno ime voznika;
– EMŠO;
– številko vpisa v evidenco in serijsko številko obrazca;
– serijsko številko vozniškega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano mednarodno vozniško dovoljenje;
– opombe.«.

31. člen
V tretjem odstavku 169. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.

22. člen
V drugem odstavku 156. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.

34. člen
V prvem odstavku 175. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.

23. člen
V prvem in drugem odstavku 157. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
V tretjem in četrtem odstavku se besedilo »minister, pristojen za notranje zadeve,« nadomesti z besedama »javna
agencija«.
V šestem odstavku se besedilo »Ministrstvo, pristojno za
notranje zadeve,« nadomesti z besedama »Javna agencija«.

35. člen
V prvem odstavku 177. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Minister, pristojen za promet, imenuje predsednika in
člane izpitne komisije.«.

24. člen
V 157.a členu se besedilo »ministrstvom, pristojnim za
notranje zadeve,« nadomesti z besedama »javno agencijo«.
25. člen
V drugem in petem odstavku 158. člena se besedilo
»Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,« nadomesti z besedama »Javna agencija«.
V tretjem in četrtem odstavku se besedilo »ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve,« nadomesti z besedama »javna
agencija«.
V četrtem odstavku se v tretjem stavku besedi »notranje
zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
V sedmem odstavku se besedi »notranje zadeve,« nadomestita z besedo »promet«.
26. člen
V četrtem odstavku 159. člena se besedilo »ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve,« nadomesti z besedama »javna
agencija«.
27. člen
V četrtem odstavku 163. člena se v prvem in drugem
stavku besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
28. člen
V 166. členu se besedilo »ministrstvo, pristojno za notranje zadeve« nadomesti z besedama »javna agencija«.
29. člen
V sedmem odstavku 167. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
30. člen
V prvem in drugem stavku prvega odstavka ter v tretjem
odstavku 168. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita
z besedo »promet«.
V drugem odstavku se besedilo »minister, pristojen za
notranje zadeve« nadomesti z besedama »javna agencija«.

32. člen
V 170. členu se besedi »notranje zadeve« nadomestita z
besedo »promet«.
33. člen
V šestem odstavku 173. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
V osmem odstavku se besedilo »minister, pristojen za
notranje zadeve« nadomesti z besedama »javna agencija«.
V enajstem odstavku se besedilo »ministrstvo, pristojno
za notranje zadeve,« nadomesti z besedama »javna agencija«.
V dvanajstem odstavku se besedilo »Ministrstvo, pristojno
za notranje zadeve,« nadomesti z besedama »Javna agencija«.

36. člen
V 178. členu se besedi »notranje zadeve« nadomestita z
besedo »promet«.
37. člen
V 182. členu se besedi »notranje zadeve« nadomestita z
besedo »promet«.
38. člen
V četrtem in petem odstavku 189. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
V šestem odstavku se besedilo »minister, pristojen za
notranje zadeve« nadomesti z besedama »javna agencija«.
39. člen
V prvem odstavku 193. člena se besedilo »minister, pristojen za notranje zadeve« nadomesti z besedama »javna
agencija«.
V drugem odstavku se besedilo »Ministrstvo, pristojno za
notranje zadeve« nadomesti z besedama »Javna agencija«.
40. člen
V drugem odstavku 195. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
41. člen
V prvem odstavku 199. člena se besedilo »Minister za
notranje zadeve« nadomesti z besedama »Javna agencija«.
42. člen
V drugem odstavku 202. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
43. člen
V 203. členu se besedi »notranje zadeve« nadomestita z
besedo »promet«.
44. člen
V prvem odstavku 205. člena se besedilo »minister, pristojen za notranje zadeve« nadomesti z besedama »javna
agencija«.
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45. člen
V prvem odstavku 208. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi: »Izpit in preizkus usposobljenosti se opravlja
pred komisijo, ki jo imenuje minister, pristojen za promet, ki
določi tudi program opravljanja izpitov in preizkusov usposobljenosti, evidenco o opravljenih izpitih in preizkusih usposobljenosti pa vodi javna agencija.«
V tretjem odstavku se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
V četrtem odstavku se besedilo »Minister, pristojen za
notranje zadeve,« nadomesti z besedama »Javna agencija«.
46. člen
V desetem odstavku 211. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
47. člen
V drugem odstavku 211.a člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
48. člen
V 213. členu se besedilo »Minister, pristojen za notranje
zadeve,« nadomesti z besedama »Javna agencija«.
49. člen
V prvem odstavku 214. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
50. člen
Besedilo 222. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni nadzor nad izvajanjem predpisov o vozniških
dovoljenjih, usposabljanjem kandidatov za voznike motornih
vozil, vozniških izpitih, registraciji motornih in priklopnih vozil,
tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil ter ugotavljanju
skladnosti vozil opravlja javna agencija, nad izdajo dovoljenj
za javne prireditve na cesti pa ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve.«.
51. člen
V prvem odstavku 223. člena se besedilo »Inšpektorat
Republike Slovenije za notranje zadeve« nadomesti z besedilom »Prometni inšpektorat Republike Slovenije«.
52. člen
V tretjem odstavku 224. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
53. člen
V prvem odstavku 236. člena se za besedama »upravna
enota« dodajo vejica in besedi »javna agencija«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
(1) Vlada Republike Slovenije sprejme akt o ustanovitvi
javne agencije in uskladi Uredbo o organih v sestavi ministrstev
s tem zakonom v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Podzakonski predpisi iz sedmega ostavka 53. člena,
osmega odstavka 92. člena, tretjega odstavka 124. člena,
drugega odstavka 138.a člena, 145. člena, četrtega odstavka 153. člena, prvega in drugega odstavka 157. člena, četrtega in sedmega odstavka 158. člena, četrtega odstavka
163. člena, sedmega odstavka 167. člena, prvega in tretjega
odstavka 168. člena, 170. člena, šestega odstavka 173. člena,
177. člena, 178. člena, 182. člena, četrtega in petega odstavka
189. člena, drugega odstavka 195. člena, 203. člena, prvega
in tretjega odstavka 208. člena, drugega odstavka 211.a člena,
prvega odstavka 214. člena in tretjega odstavka 224. člena
zakona se izdajo v skladu s tem zakonom v dveh letih po njegovi uveljavitvi. Do njihove izdaje se uporabljajo podzakonski
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predpisi, izdani na podlagi Zakona o varnosti cestnega prometa
(Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08
– ZLDUVCP in 58/09).
55. člen
(1) S 1. septembrom 2010 javna agencija prevzame naloge,
določene v 22. členu, 140. členu, tretjem odstavku 141. člena, prvem in drugem odstavku 142. člena, prvem odstavku 143. člena,
drugem odstavku 155. člena, tretjem, četrtem in šestem odstavku 157. člena, 157.a členu, drugem, tretjem in petem odstavku
158. člena, četrtem odstavku 159. člena, 166. členu, drugem odstavku 168. člena, osmem in enajstem odstavku 173. člena, šestem odstavku 189. člena, prvem in drugem odstavku 193. člena,
prvem odstavku 199. člena, prvem odstavku 205. člena, četrtem
odstavku 208. člena, 213. členu, 222. členu in 236. členu zakona. Do takrat navedene naloge opravljajo organi, ki so te naloge
opravljali do uveljavitve tega zakona.
(2) S 1. septembrom 2010 javna agencija prevzame javne
uslužbence, ki na Ministrstvu za promet, Direkciji Republike
Slovenije za ceste, Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji
opravljajo naloge, prenesene v pristojnost javne agencije, dokumentacijo ter tehnična in materialna sredstva, ki so namenjena za izvajanje prenesenih nalog.
(3) S 1. septembrom 2010 prevzame javna agencija enega javnega uslužbenca upravne enote, ki izvaja naloge izpitnega centra, ostale javne uslužbence upravnih enot, ki izvajajo
naloge izpitnih centrov, pa s 1. januarjem 2012.
(4) Javna agencija s 1. januarjem 2012 prevzame vso
dokumentacijo ter tehnična in materialna sredstva, ki jih na dan
uveljavitve tega zakona uporabljajo izpitni centri pri izvajanju
svojih nalog.
(5) Javni uslužbenci iz drugega odstavka tega člena sklenejo pogodbo o zaposlitvi z javno agencijo za delovna mesta,
določena v aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javne agencije, pri čemer se jim zagotovijo najmanj enake pravice
iz delovnega razmerja, kot so jih imeli pred premestitvijo. Javni
uslužbenci iz tretjega odstavka tega člena sklenejo pogodbo o
zaposlitvi z javno agencijo za delovna mesta, določena v aktu
o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javne agencije, pri
čemer se prevzamejo vsi zaposleni s pravicami, ki so jih imeli
pred premestitvijo.
(6) S 1. septembrom 2010 javna agencija prevzame vse
pogodbene obveznosti in pravice iz pogodb, ki so jih kot pogodbene stranke sklenili Ministrstvo za promet, Direkcija Republike
Slovenije za ceste in Ministrstvo za notranje zadeve in se
nanašajo na izvajanje nalog javne agencije, in sicer do iztekov
rokov, določenih v pogodbah.
(7) S 1. septembrom 2010 javna agencija prevzame
naloge homologacijskega organa, kot jih določajo predpisi o
ugotavljanju skladnosti vozil ter vso dokumentacijo in zbirke
podatkov, povezane s temi nalogami.
(8) S 1. septembrom 2010 javna agencija prevzame vodenje in upravljanje evidence izdanih dovoljenj za izvajanje
programa varne vožnje pri dodatnem usposabljanju voznika
začetnika in evidence izdanih dovoljenj za izvajanje programa
v skupinskih delavnicah o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa, pri dodatnem usposabljanju voznika začetnika iz 144. člena, register
avtošol iz 158. člena, evidence o opravljenih preizkusih o usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem izpitu iz 173. člena
in evidence o opravljenih izpitih za vodjo tehničnih pregledov
in za kontrolorja in preizkusih usposobljenosti za delavce, ki
opravljajo postopke registracije motornih in priklopnih vozil iz
208. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS,
št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP in
58/09), za katere je s tem zakonom določeno, da jih vodi javna
agencija. Do takrat evidence iz prejšnjega stavka vodi in upravlja Ministrstvo za notranje zadeve.
(9) S 1. septembrom 2010 se na javno agencijo prenese
tudi dokumentarno in drugo gradivo, ki se nanaša na evidence
iz prejšnjega odstavka.
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56. člen
(1) S 1. septembrom 2010 Ministrstvo za promet prevzame naloge, določene v 10. členu, četrtem odstavku 155. člena,
prvem odstavku 168. člena, šestem odstavku 173. člena in
prvem odstavku 208. člena zakona. Do takrat navedene naloge
opravljajo organi, ki so te naloge opravljali do uveljavitve tega
zakona.
(2) S 1. septembrom 2010 Ministrstvo za promet prevzame javne uslužbence, ki na Ministrstvu za notranje zadeve
opravljajo naloge, prenesene v pristojnost Ministrstva za promet, dokumentacijo ter tehnična in materialna sredstva, ki so
namenjena za izvajanje prenesenih nalog. Javni uslužbenci
sklenejo pogodbo o zaposlitvi z Ministrstvom za promet za
delovna mesta, določena v aktu o organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest Ministrstva za promet, pri čemer se jim zagotovijo najmanj enake pravice iz delovnega razmerja, kot so jih
imeli pred premestitvijo.
(3) S 1. januarjem 2012 Ministrstvo za promet, prevzame v vodenje in upravljanje register pogrešanih ali ukradenih vozniških dovoljenj iz 151. člena, evidenco vozniških dovoljenj iz 156. člena, evidenco izdanih dovoljenj za
učitelje vožnje, dovoljenj za učitelje predpisov o varnosti
cestnega prometa in dovoljenj za strokovne vodje avtošole
iz 169. člena, evidenco o opravljanju vozniških izpitov iz
175. člena, evidenco registriranih vozil iz 202. člena in evidenco o opravljenih tehničnih pregledih iz 211. člena zakona. Do takrat evidence iz prejšnjega stavka vodi in upravlja
Ministrstvo za notranje zadeve.
(4) S 1. januarjem 2012 se na Ministrstvo za promet
prenese tudi dokumentarno in drugo gradivo, ki se nanaša na
evidence iz prejšnjega odstavka.
57. člen
(1) S 1. januarjem 2011 Prometni inšpektorat Republike
Slovenije prevzame naloge, določene v 223. členu zakona. Do
takrat te naloge opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za
notranje zadeve.
(2) S 1. januarjem 2011 Prometni inšpektorat Republike Slovenije prevzame javne uslužbence, ki na Inšpektoratu Republike Slovenije za notranje zadeve opravljajo naloge,
prenesene v pristojnost Prometnega inšpektorata Republike
Slovenije, dokumentacijo ter tehnična in materialna sredstva, ki
so namenjena za izvajanje prenesenih nalog. Javni uslužbenci
sklenejo pogodbo o zaposlitvi s Prometnim inšpektoratom Republike Slovenije kot organom v sestavi Ministrstva za promet
za delovna mesta, določena v aktu o organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest Prometnega inšpektorata Republike Slovenije
kot organa v sestavi Ministrstva za promet, pri čemer se jim
zagotovijo najmanj enake pravice iz delovnega razmerja, kot
so jih imeli pred premestitvijo.
58. člen
(1) Pooblastila, izdana organizacijam na podlagi Zakona
o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno
prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP in 58/09), ostanejo v
veljavi.
(2) Upravni postopki, začeti pred začetkom uporabe tega
zakona, katerih vodenje je s tem zakonom preneseno na javno
agencijo in ministrstvo, pristojno za promet, se dokončajo po
tem zakonu.
59. člen
(1) Do imenovanja direktorja javne agencije imenuje Vlada Republike Slovenije, na predlog ministra, pristojnega za
promet, in ministra, pristojnega za notranje zadeve, vršilca
dolžnosti direktorja, vendar ne za dlje kot za šest mesecev.
(2) Svet javne agencije mora najkasneje en mesec po
konstituiranju sprejeti sklep o objavi javnega natečaja za izbiro
direktorja javne agencije. Objava javnega natečaja mora biti
izvedena v 15 dneh od sprejema sklepa o objavi.
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60. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/10-116/35
Ljubljana, dne 22. aprila 2010
EPA 924-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

1739.

Zakon o varnosti v železniškem prometu
(uradno prečiščeno besedilo) (ZVZelP-UPB1)

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 4. marca
2010 je Državni zbor na seji dne 20. aprila 2010 potrdil uradno
prečiščeno besedilo Zakona o varnosti v železniškem prometu,
ki obsega:
– Zakon o varnosti v železniškem prometu – ZVZelP
(Uradni list RS, št. 61/07 z dne 10. 7. 2007) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti
v železniškem prometu – ZVZelP‑A (Uradni list RS, št. 21/10
z dne 15. 3. 2010).
Št. 326-03/10-26/2
Ljubljana, dne 20. aprila 2010
EPA 972-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

ZAKON
O VARNOSTI V ŽELEZNIŠKEM PROMETU
uradno prečiščeno besedilo
(ZVZelP-UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
(1) Ta zakon določa pogoje za zagotovitev varnega in
urejenega železniškega prometa, odgovornosti in pristojnosti
udeležencev pri zagotavljanju varnosti železniškega prometa,
razvoj skupnih varnostnih ciljev in skupnih varnostnih metod,
skupna načela pri upravljanju, vodenju in nadzorovanju varnosti
železniškega prometa na območju prog v Republiki Sloveniji,
ter pogoje za varen železniški promet na industrijskih tirih in
progah drugih železnic.
(2) Ta zakon določa pogoje za zagotovitev, izboljšanje in
razvoj interoperabilnega vseevropskega železniškega sistema
na območju Republike Slovenije, za izboljšanje in razvoj mednarodnih železniških prevoznih storitev na skupnem trgu EU
in s tretjimi državami, za oblikovanje skupnega trga opreme in
storitev namenjenih gradnji, nadgradnji, vzdrževanju in obratovanju železniškega sistema.
(3) Ta zakon prenaša v slovenski pravni red določbe
naslednjih direktiv:
– Direktive 2004/49/ES Evropskega Parlamenta in Sveta
z dne 29. aprila 2004 o varnosti na železnicah Skupnosti ter
o spremembi Direktive Sveta 95/18/ES o izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu in Direktive 2001/14/ES o
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dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi
uporabnin za uporabo železniške infrastrukture in podeljevanju
varnostnega spričevala (UL L št. 164 z dne 30. 4. 2004, str. 44),
zadnjič spremenjene z Direktivo Evropskega parlamenta in
Sveta 2008/110/ES z dne 16. decembra 2008 o spremembah
Direktive 2004/49/ES o varnosti na železnicah Skupnosti (UL
L št. 345 z dne 23. 12. 2008, str. 62) (v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 2004/49/ES);
– Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema
v Skupnosti (prenovitev) (UL L št. 191 z dne 18. 7. 2008, str.
1), zadnjič spremenjene z Direktivo Komisije 2009/131/ES
z dne 16. oktobra 2009 o spremembi Priloge VII k Direktivi
2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (UL L št. 273 z dne 17. 10.
2009, str. 12) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/57/ES);
– Direktive 2007/59/ES Evropskega Parlamenta in Sveta
z dne 23. oktobra 2007 o izdaji spričeval strojevodjem, ki upravljajo lokomotive in vlake na železniškem omrežju Skupnosti
(UL L št. 315 z dne 3. 12. 2007, str. 51; v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 2007/59/ES).
2. člen
(železniški sistem)
(1) Železniški sistem v Republiki Sloveniji predstavlja celoto stabilnih objektov, naprav in tirnih vozil, ki služijo izvajanju
železniškega prometa, upravljanje železniškega sistema kot
celote, ter pravila in postopke izvajanja in nadzora železniškega prometa.
(2) Železniški sistem se deli na strukturne in operativne
podsisteme.
(3) Strukturni podsistemi so:
a) Infrastruktura
Podsistem vsebuje železniške tire, kretnice, gradbene
objekte (mostovi, predori itd.) in pripadajočo infrastrukturo na
postajah (peroni, območja dostopa, vključno z upoštevanjem
potreb oseb z omejeno mobilnostjo itd.).
b) Energija
Podsistem vsebuje naprave, namenjene elektrifikaciji,
vključno z vozno mrežo in vlakovno opremo za merjenje porabe električne energije.
c) Vodenje‑upravljanje in signalizacija
Podsistem vsebuje opremo, potrebno za zagotavljanje
varnosti, vodenja in nadzora voženj vlakov.
d) Tirna vozila
Podsistem vsebuje strukturo, vodenje in nadzorne sisteme
vlakovne opreme, tokovne odjemnike, vlečna vozila in vozila
za pretvarjanje energije, zavorne naprave, naprave za spenjanje vagonov, tekalne mehanizme (vozni podstavek, osi itd.) in
vzmetenje, vrata, vmesnike človek/stroj (voznik, vlakovno osebje in potniki, vključno z upoštevanjem potreb oseb z omejeno
mobilnostjo), pasivne in aktivne varnostne naprave in pripomočke, ki so potrebni za zdravje potnikov in vlakovnega osebja.
(4) Operativni podsistemi so:
a) Vodenje in upravljanje prometa
V podsistem spadajo postopki in dodatna oprema, ki
omogoča usklajeno obratovanje raznih strukturnih podsistemov
med normalnim ali zmanjšanim obratovanjem, vključno s sestavo vlaka, vožnjami vlakov ter načrtovanjem in upravljanjem
prometa. V ta podsistem spada tudi strokovna usposobljenost,
ki se lahko zahteva za opravljanje čezmejnih storitev v železniškem prometu.
b) Vzdrževanje
V podsistem spadajo postopki, dodatna oprema in logistični centri za vzdrževanje in rezerve, ki omogočajo obvezna
popravila in preventivno vzdrževanje za zagotavljanje interoperabilnosti železniškega sistema in njegove učinkovitosti.
c) Telematske aplikacije za potniški in tovorni promet
Ta podsistem zajema:
– aplikacije za potniški promet, vključno s sistemi, ki
potnikom dajejo informacije pred in med vožnjo, sisteme za
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rezervacije in plačila, za upravljanje prtljage in upravljanje povezav med železnico in drugimi načini prevoza;
– aplikacije za tovorni promet, vključno z informacijskimi
sistemi (spremljanje tovora in vlakov v realnem času), ranžirni
sistemi in sistemi usmerjanja vlakov, sistemi rezervacij, plačil
in fakturiranja, upravljanje povezav z drugimi načini prevoza in
izdelava elektronskih spremnih dokumentov.
3. člen
(železniška proga)
(1) Sestavni deli železniške proge so:
– spodnji in zgornji ustroj proge;
– signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave,
vključno z napravami za njihovo napajanje z električno energijo
in prostori za te naprave;
– stavbe in prostori za vodenje in urejanje prometa;
– stabilne naprave električne vleke;
– progovni pas.
(2) Proge se glede na pomen za železniški promet oziroma glede na povezovalno vlogo v prostoru in glede na gospodarski pomen delijo na glavne in regionalne.
(3) Vlada Republike Slovenije na predlog ministra oziroma
ministrice, pristojne za promet (v nadaljnjem besedilu: minister), določi kategorizacijo prog.
4. člen
(vseevropski železniški sistem)
(1) Vseevropski železniški sistem obsega vseevropski
železniški sistem za konvencionalne hitrosti in vseevropski
železniški sistem za visoke hitrosti, kot sta določena v Prilogi I
Direktive 2008/57/ES.
(2) Na območju Republike Slovenije del vseevropskega
železniškega sistema za konvencionalne hitrosti obsega železniške podsisteme na omrežju glavnih prog in tirna vozila,
predvidena za vožnjo na celotnem vseevropskem železniškem
sistemu za konvencionalne hitrosti ali njegovem delu.
(3) Za projektiranje, gradnjo, vzdrževanje in obratovanje
vseevropskega železniškega sistema za visoke hitrosti se smiselno uporabljajo določbe tega zakona in neposredno določila
prilog Direktive 2008/57/ES ter izdane tehnične specifikacije
interoperabilnosti za visoke hitrosti.

men:

5. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji po-

1. »avtostop naprave« so naprave, ki samodejno nadzorujejo in uravnavajo varno vožnjo vlaka v skladu s predpisi;
2. »del podsistema« je skupina komponent, podsklop ali
celoten sklop opreme, vgrajene ali namenjene vgradnji v podsistem, in zajema opredmetena in neopredmetena sredstva, kot
je na primer programska oprema;
3. »evropska specifikacija« pomeni skupno tehnično specifikacijo, evropsko tehnično soglasje ali nacionalni standard, ki
uvaja evropski standard, kot je določeno v Prilogi XXI k Direktivi
2004/17/ES;
4. »gradnja« je izvedba del, s katerimi se zgradi nov podsistem ali del podsistema;
5. »imetnik tirnega vozila« je oseba, ki je lastnik tirnega
vozila ali ima pravico tirno vozilo uporabljati v železniškem
prometu na podlagi najemne ali druge pogodbe in je kot tak
vpisan v nacionalnem registru tirnih vozil;
6. »incident« pomeni katerikoli dogodek, razen resne
nesreče in nesreče, ki je povezan z železniškim prometom in
ki bi lahko vplival na njegovo varnost;
7. »industrijski tir« je tir, ki se uporablja za prevoz blaga in
oseb ali druge potrebe lastnika tega tira in ni sestavni del javne
železniške infrastrukture;
8. »izvršilni železniški delavci« so osebe, ki neposredno
sodelujejo v železniškem prometu in izpolnjujejo pogoje, določene v tem zakonu;
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9. »lokomotive« so vlečna vozila, namenjena za vleko
vlakov, premik ali samostojno vožnjo;
10. »mejna nakladalna masa« je masa, do katere se
glede na deklaracijo proizvajalca lahko obremeni posamezno
železniško tirno vozilo;
11. »motorniki in motorne garniture« so vlečna vozila,
namenjena za prevoz potnikov in njihove prtljage ter majhnih
pošiljk ali samostojno vožnjo;
12. »motorna vozila za posebne namene« so tirna vozila
in stroji vseh vrst z lastnim pogonom (vključno s priključenimi
vozili), namenjena za posebne namene (npr. za gradnjo in
vzdrževanje železniških podsistemov ter odpravljanje posledic
nesreč);
13. »nacionalni predpisi« so predpisi, izdani v Republiki
Sloveniji, ki se uporabljajo za izpolnjevanje bistvenih zahtev
podsistemov in so priglašeni Evropski komisiji v skladu s tretjim
odstavkom 14. člena tega zakona;
14. »nacionalni varnostni predpisi« so predpisi, izdani v
Republiki Sloveniji, ki urejajo varnost železniškega prometa in
se uporabljajo za več kakor enega prevoznika;
15. »nadgradnja« je večja sprememba podsistema ali
dela podsistema, ki izboljša celotno delovanje podsistema;
16. »največja dovoljena progovna hitrost« je tista predpisana največja hitrost na progi ali odsekih proge, ki se določi
glede na geometrijske elemente proge, tehnično stanje proge,
njeno opremljenost in tehnične značilnosti vlaka;
17. »največja hitrost vlaka« je hitrost, predpisana z voznim redom za posamezni vlak;
18. »naročnik« je oseba, ki naroči projektiranje ali gradnjo, obnovo ali nadgradnjo podsistema. Ta oseba je lahko
prevoznik, upravljavec, imetnik ali koncesionar, ki je odgovoren
za izvedbo projekta, ter organ za vodenje investicij v javno
železniško infrastrukturo, določen v zakonu, ki ureja železniški
promet;
19. »nesreča« pomeni nenamerni nepričakovani dogodek
ali posebni niz takih dogodkov, ki imajo škodljive posledice;
nesreče se razvrščajo v naslednje kategorije: trčenja, iztirjenja,
nesreče na nivojskih prehodih, nesreče, ki jih povzročijo vozna
sredstva med gibanjem in v katerih so udeležene osebe, požari
in drugi podobni dogodki;
20. »obratovalno dovoljenje« je odločba, s katero varnostni organ dovoli vključitev podsistema ali dela podsistema v
obratovanje;
21. »obnova« je večje obnovitveno delo na podsistemu ali
delu podsistema, s katerim se ne spreminja celotno delovanje
podsistema;
22. »obstoječi železniški sistem« sestavljajo obstoječe
omrežje ter vozila vseh kategorij in izvorov za vožnjo po tej
infrastrukturi;
23. »omrežje« so proge, postaje, terminali in vse vrste
fiksne opreme, potrebne za zagotovitev varnega in neprekinjenega delovanja železniškega sistema;
24. »osnovni parameter« je vsak pravni, tehnični ali operativni pogoj, ki je bistvenega pomena za interoperabilnost in
je določen v ustreznih TSI;
25. »preiskovalni organ« je stalni organ za preiskavo
nesreč in incidentov z vsaj enim preiskovalcem, ki je ob nesreči ali incidentu usposobljen in pristojen opravljati funkcijo
glavnega preiskovalca skladno s tem zakonom in zakonom, ki
ureja železniški promet;
26. »posebni primer« pomeni katerikoli del vseevropskega železniškega sistema, za katerega so v TSI potrebni začasni
ali trajni ukrepi zaradi geografskih, topografskih ali urbanističnih
omejitev ali takih, ki vplivajo na združljivost z obstoječim sistemom. Vključuje lahko zlasti železniške proge in omrežja, ki
so ločena od omrežja Skupnosti, nakladalni profil, tirno širino
ali razdaljo med tiri in tirna vozila, namenjena izključno lokalni,
regionalni ali muzejski uporabi, ter tirna vozila, ki prihajajo iz
tretjih držav ali so namenjena v tretje države;
27. »prevoznik« je gospodarska družba, katere glavna
dejavnost je opravljanje oziroma zagotavljanje prevoznih stori-
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tev v železniškem prometu in ima za zagotavljanje omenjenih
storitev licenco ter zagotavlja vleko vlakov, ali gospodarska
družba, ki opravlja vleko vlakov in ima za zagotavljanje te
storitve licenco;
28. »proga druge železnice« je proga, na kateri se opravlja prevoz samo za potrebe posamezne gospodarske družbe,
ki v zvezi s svojo dejavnostjo prevaža osebe ali blago;
29. »projekt v poznejši fazi razvoja« je vsak projekt,
katerega načrtovanje oziroma izgradnja je v fazi, v kateri je
sprememba tehnične specifikacije nesprejemljiva za Republiko
Slovenijo. Ta zadržek je lahko pravnega, pogodbenega, ekonomskega, finančnega, socialnega ali okoljskega značaja in ga
je treba ustrezno utemeljiti;
30. »resna nesreča« pomeni katerokoli trčenje ali iztirjenje vlakov, katerega posledice so smrt ene ali več oseb ali
resne poškodbe petih ali več oseb ali velika škoda na voznih
sredstvih, infrastrukturi ali v okolju, in vsaka druga podobna
nesreča, ki ima očitni vpliv na ureditev varnosti na železnici
ali na upravljanje varnosti; »velika škoda« pomeni škodo, ki
jo lahko preiskovalni organ oceni takoj in ki znaša vsaj dva
milijona eurov;
31. »serija« je število identičnih tirnih vozil enega tipa
zasnove;
32. »sistem varnega upravljanja« pomeni organizacijo in
ureditev, ki ju je vzpostavil upravljavec železniške infrastrukture ali prevoznik v železniškem prometu, da bi zagotovil varno
upravljanje svojih dejavnosti;
33. »skupne varnostne metode (SVM)« so metode, ki
jih je treba uporabiti za opis ocene o stopnji varnosti in doseganja varnostnih ciljev ter skladnosti z drugimi varnostnimi
zahtevami;
34. »subjekt zadolžen za vzdrževanje« je subjekt, ki je
zadolžen za vzdrževanje tirnega vozila in je kot tak registriran
v nacionalnem registru tirnih vozil;
35. »tehnični predpisi« so predpisi, izdani v Republiki
Sloveniji, ki določajo zahtevane lastnosti podsistemov, delov
podsistemov ali proizvodov ter postopek ugotavljanja in potrjevanja skladnosti s predpisanimi zahtevami;
36. »tip« je tip tirnega vozila, ki opredeljuje osnovne značilnosti zasnove tirnega vozila, ki jih vsebuje enotno spričevalo
o pregledu tipa, določeno v modulu B Sklepa 93/465/EGS;
37. »tirno vozilo« je vsako vozilo, ki se na lastnih kolesih
z lastnim pogonom ali brez njega premika po železniških tirih
(vlečna in vlečena vozila ter motorna vozila za posebne namene). Sestavljeno je iz enega ali več podsistemov ali delov
podsistemov;
38. »upravljavec« javne železniške infrastrukture je pravna oseba, ki je odgovorna za vzdrževanje javne železniške
infrastrukture, vodenje prometa na njej in za gospodarjenje
z njo;
39. »usklajeni standard« je standard, ki sam ali skupaj z
ostalimi standardi tvori rešitev za skladnost s pravnimi določbami in ga je sprejel eden od evropskih organov za standardizacijo;
40. »varnostni organ« je organ, pristojen za naloge v
zvezi z varnostjo in interoperabilnostjo v železniškem prometu
v skladu z zakonom, ki ureja železniški promet, in v skladu s
tem zakonom, ali katerikoli skupni organ, ki sta mu Republika
Slovenija in druga država članica Evropske unije zaupali te
naloge, da bi zagotovil enotni varnostni režim za specializirano
obmejno infrastrukturo;
41. »vključitev v obratovanje« pomeni izvedbo vseh aktivnosti, s katerimi se podsistem ali del podsistema postavi v
stanje načrtovanega delovanja;
42. »vzdrževalna dela v javno korist na železniškem sistemu« (v nadaljnjem besedilu: vzdrževalna dela v javno korist)
so postopki, po katerih se izvedejo obnove in nadgradnje
strukturnih podsistemov, s katerimi se lahko izboljšajo lastnosti
teh podsistemov, ter so namenjeni zagotavljanju obveznih gospodarskih javnih služb in se z njimi ne posega zunaj območja
progovnega pasu, ter postopki, po katerih se izvedejo obnove

Uradni list Republike Slovenije
in nadgradnje objektov in naprav izven progovnega pasu, ki
so sestavni del strukturnih podsistemov in ne posegajo izven
železniškega območja;
43. »zamenjava v okviru vzdrževanja« je vsaka zamenjava komponent pri preventivnem ali korektivnem vzdrževanju
s komponentami ali deli, ki imajo enako funkcijo in enako
delujejo;
44. »železniško območje« je zemljišče, na katerem je
proga, ki obsega tudi progovni pas in postajna območja ter
površine, na katerih poteka dejavnost, povezana s prevozom
potnikov ali blaga, in dejavnost, povezana z nalogami upravljavca.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo enak
pomen, kot ga določajo drugi predpisi s področja železniškega
prometa, urejanja prostora in tehnični predpisi.
II. INTEROPERABILNOST
6. člen
(pogoji za interoperabilnost)
(1) Interoperabilnost pomeni sposobnost vseevropskega
železniškega sistema, da zagotovi varen in neprekinjen promet
vlakov ob zahtevani stopnji izkoriščenosti zmogljivosti teh prog.
To sposobnost zagotavlja združljivost posameznih podsistemov
in temelji na celotnem sklopu pravnih, tehničnih in operativnih
pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za zadostitev bistvenim zahtevam iz 12. člena tega zakona. Zagotovljenost bistvenih zahtev
se mora stalno preverjati.
(2) Pogoji za zagotovitev interoperabilnosti veljajo za
projektiranje, gradnjo, nadgradnjo, obnovo, vključitev v obratovanje, obratovanje in vzdrževanje delov vseevropskega železniškega sistema, na področjih uporabe, ki so določena v
posamezni tehnični specifikaciji za interoperabilnost (v nadaljnjem besedilu: TSI). Pogoji za zagotovitev interoperabilnosti
se nanašajo tudi na strokovne, zdravstvene in varnostne zahteve za izvršilne železniške delavce in delavke (v nadaljnjem
besedilu: izvršilni železniški delavci), ki skrbijo za obratovanje
in vzdrževanje vseevropskega železniškega sistema. Interoperabilnost se mora zagotavljati v rokih in pod pogoji, kot jih
določajo posamezne TSI.
(3) Pogoji za zagotovitev interoperabilnosti veljajo tudi za
regionalne proge in industrijske tire, ki niso del vseevropskega
železniškega sistema, in za strokovne, zdravstvene in varnostne zahteve za izvršilne železniške delavce, ki skrbijo za obratovanje teh prog, če to določa predpis, ki ga izda minister.
(4) Pogoji za zagotovitev interoperabilnosti ne veljajo za
proge, ki so funkcionalno ločene od ostalega železniškega
omrežja in so predvidene izključno za lokalni, mestni in primestni
potniški promet, in za tirna vozila, predvidena izključno za lokalni,
muzejski ali turistični namen, ki vozijo pod posebnimi pogoji.
1. Tehnične specifikacije za interoperabilnost
7. člen
(pomen in vsebina)
(1) TSI pomenijo specifikacije, ki urejajo podsistem ali
del podsistema z namenom izpolnjevanja bistvenih zahtev in
zagotavljanja interoperabilnosti vseevropskega železniškega
sistema.
(2) Vsaka TSI vsebuje:
– področje uporabe,
– bistvene zahteve za podsistem in za njegove vmesnike
do drugih podsistemov,
– funkcionalne in tehnične specifikacije za podsistem in
njegove vmesnike do drugih podsistemov; te se lahko med
sabo razlikujejo v odvisnosti od kategorije prog, vozlišč ali
tirnih vozil,
– komponente interoperabilnosti in vmesnike, ki morajo
biti v skladu z evropskimi specifikacijami in evropskimi standar-
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di, potrebnimi za zagotovitev interoperabilnosti železniškega
sistema,
– postopke za ocenjevanje skladnosti ali primernosti za
uporabo komponent interoperabilnosti na eni strani ali ES‑verifikacijo podsistemov na drugi strani za vsak posamezen primer;
postopki morajo temeljiti na vzorcih iz Sklepa 93/465/EGS,
– strategijo izvajanja TSI,
– pogoje glede strokovne usposobljenosti, zdravja in varnosti pri delu za izvršilne železniške delavce v železniškem
sistemu.
(3) Če se ugotovi, da TSI ne ustreza v celoti bistvenim
zahtevam in bi bila lahko zaradi tega ogrožena varnost železniškega prometa, ministrstvo, pristojno za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na predlog varnostnega organa
od Evropske komisije zahteva, da se izvedejo posvetovanja z
odborom iz 29. člena Direktive 2008/57/ES.
8. člen
(združljivost TSI z obstoječim sistemom)
(1) Sestavine TSI na primeren način zagotavljajo združljivost z obstoječim železniškim sistemom. S tem namenom
se lahko za vsak sklop TSI predvidijo posebni primeri, če pa
nekaterih tehničnih vidikov, ki ustrezajo bistvenim zahtevam,
ni mogoče izrecno zajeti s TSI, se navedejo v prilogi k TSI kot
odprta vprašanja.
(2) TSI se lahko sklicujejo na evropske standarde ali
specifikacije ali tehnične dokumente, ki jih objavi Evropska železniška agencija, če je to potrebno za doseganje ciljev interoperabilnosti. V teh primerih se evropski standardi, specifikacije
ali tehnični dokumenti ali njihovi deli obravnavajo kot priloge k
TSI in postanejo obvezni z začetkom veljavnosti TSI. Če evropskih standardov, specifikacij ali tehničnih dokumentov ni, se je
do njihove izdelave možno sklicevati na jasno prepoznavne
normativne dokumente, ki so dostopni in v javni uporabi.
9. člen
(odstopanja od uporabe TSI)
(1) Uporaba TSI je obvezna. Odstopanja od uporabe TSI
so dovoljena v naslednjih primerih in okoliščinah:
– ob gradnji novega podsistema, nadgradnji ali obnovi obstoječega podsistema ali v drugih primerih iz drugega odstavka
6. člena tega zakona, ki so v času objave TSI v poznejši fazi
razvoja, kar pomeni, da je že v teku umeščanje podsistema v
prostor ali je v izdelavi projektna dokumentacija oziroma so
zanje že sklenjene izvajalske pogodbe;
– ob nadgradnji ali obnovi obstoječega podsistema, kadar
je nakladalni profil, tirna širina, medtirna razdalja ali sistem
električnega napajanja v teh TSI nezdružljiv s specifikacijami
obstoječega podsistema;
– v primeru gradnje, nadgradnje oziroma obnove obstoječega podsistema, če bi bila uporaba TSI v škodo ekonomski
upravičenosti projekta ali združljivosti z obstoječim železniškim
sistemom v Republiki Sloveniji;
– če po nesreči ali naravni nesreči pogoji za hitro obnovo
omrežja ekonomsko ali tehnično ne dopuščajo delne ali popolne uporabe ustreznih TSI;
– za tirna vozila, ki prihajajo iz tretjih držav ali so namenjena v tretje države, v katerih se tirna širina razlikuje od tiste v
glavnem železniškem omrežju znotraj Evropske unije.
(2) Naročnik del ali njegov pooblaščeni zastopnik mora
o nameravanem odstopanju od TSI pisno obvestiti varnostni
organ in mu dostaviti dokumentacijo z navedbo TSI ali delov
TSI, ki jih ne namerava uporabiti, obenem pa navesti ustrezne
specifikacije, ki naj bi jih namesto tega uporabil.
(3) V vseh primerih iz prvega odstavka tega člena mora
ministrstvo na predlog varnostnega organa predhodno obvestiti
Evropsko komisijo o nameravanem odstopanju in ji poslati dokumentacijo z informacijami, določenimi v Prilogi IX Direktive
2008/57/ES. Če Evropska komisija odločitve v primeru iz druge, tretje in pete alineje prvega odstavka tega člena ne sprejme
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v šestih mesecih po vložitvi popolnega zahtevka, se šteje, da
je zahtevi ugodeno. V času od vložitve zahteve do dokončne
odločitve Evropske komisije se lahko uporabijo alternativni
predpisi, ki jih ministrstvo navede v dokumentaciji za vložitev
zahtevka za odstopanje od TSI v skladu s Prilogo IX Direktive
2008/57/ES.
(4) Ministrstvo Evropski komisiji v enem letu od začetka
veljavnosti vsake posamezne TSI pošlje seznam projektov v
poznejši fazi razvoja, ki potekajo na ozemlju Republike Slovenije.
2. Komponente interoperabilnosti
10. člen
(pomen)
Komponenta interoperabilnosti je vsaka osnovna komponenta, skupina komponent, podsklop ali celoten sklop opreme,
vgrajene ali namenjene vgradnji v podsistem, od katerega je
neposredno ali posredno odvisna interoperabilnost železniškega sistema. Pojem »komponenta« zajema opredmetena in neopredmetena sredstva, kot je na primer programska oprema.
11. člen
(ocenjevanje skladnosti)
(1) Vsaka komponenta interoperabilnosti je predmet postopka za ocenjevanje skladnosti ali primernosti za uporabo s
posamezno TSI in mora imeti ES‑izjavo o skladnosti ali primernosti za uporabo. Vrste komponent interoperabilnosti, področje
uporabe ter vsebina ES‑izjave o skladnosti ali primernosti za
uporabo so navedeni v Prilogi IV Direktive 2008/57/ES.
(2) Ocenjevanje skladnosti ali primernosti za uporabo
komponent interoperabilnosti opravlja priglašeni organ, pri katerem je proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski uniji vložil zahtevo. Za ta namen proizvajalec
ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski uniji
upoštevata določbe ustreznih TSI.
(3) Kadar komponente interoperabilnosti urejajo drugi
predpisi Evropske unije, ki zajemajo druge vidike, mora ES‑izjava o skladnosti ali primernosti za uporabo vsebovati ugotovitev, da komponente interoperabilnosti izpolnjujejo tudi zahteve
teh predpisov.
(4) Kadar proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s
sedežem v Evropski uniji ne izpolni obveznosti iz drugega in
tretjega odstavka tega člena, je te obveznosti dolžna izpolniti
druga oseba, ki da komponente interoperabilnosti na trg. Ta
obveznost velja tudi za osebo, ki združi komponente interoperabilnosti ali njihove dele različnega izvora ali proizvaja
komponente interoperabilnosti za lastno uporabo.
(5) Splošni gradbeni proizvodi, ki niso komponente interoperabilnosti in se vgrajujejo v železniško omrežje glavnih
in regionalnih prog, so proizvodi, katerih lastnosti ustrezajo
zahtevam za vgradnjo in imajo ustrezna dokazila o skladnosti
v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode. Proizvodi,
ki niso komponente interoperabilnosti ali niso splošni gradbeni
proizvodi oziroma komponente interoperabilnosti iz prve alineje
prvega odstavka 9. člena tega zakona, za katere je odstopanje
od TSI dovoljeno, se lahko vgrajujejo v železniško omrežje
glavnih in regionalnih prog na podlagi dokazil o skladnosti,
pridobljenih v skladu s predpisi. Za zagotovitev varnega delovanja železniškega omrežja mora biti za proizvode izveden
postopek preverjanja združljivosti, ki ga izvede upravljavec na
stroške lastnika.
(6) Minister natančneje predpiše postopek ugotavljanja
skladnosti proizvodov, ki niso komponente interoperabilnosti
ali niso splošni gradbeni proizvodi oziroma komponente interoperabilnosti iz prve alineje prvega odstavka 9. člena tega zakona, za katere je odstopanje od TSI dovoljeno, s predpisanimi
zahtevami in postopek preverjanja združljivosti iz prejšnjega
odstavka.
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12. člen
(bistvene zahteve)
(1) Vseevropski železniški sistem, njegovi podsistemi,
komponente interoperabilnosti in vmesniki morajo izpolnjevati
bistvene zahteve, navedene v Prilogi III Direktive 2008/57/ES.
(2) Za komponente interoperabilnosti, ki imajo ES‑izjavo
o skladnosti ali primernosti za uporabo, se šteje, da izpolnjujejo bistvene zahteve in se za njih ne smejo zahtevati ponovni
pregledi, ki so že bili opravljeni v okviru postopka za pridobitev
ES‑izjave o skladnosti ali primernosti za uporabo. Prav tako se
šteje, da komponente interoperabilnosti izpolnjujejo bistvene
zahteve, če so v skladu s pogoji iz ustrezne TSI ali evropskih
specifikacij, izdelanih zaradi uskladitve s temi pogoji. Enako
velja v obdobju, ki ga določi posamezna TSI, za železniške
proizvode, opredeljene v TSI kot komponente interoperabilnosti, ki so že bili dani na trg do začetka veljavnosti TSI. Rezervni
deli za podsisteme, ki že obratujejo, ko začne veljati ustrezna
TSI, se lahko vgrajujejo v te podsisteme, ne da bi bilo treba
zanje opraviti postopek za pridobitev ES‑izjave o skladnosti ali
primernosti za uporabo.
(3) Če evropska specifikacija ob sprejetju TSI še ni na
voljo, skladnost s to specifikacijo pa je bistveni pogoj za zagotovitev interoperabilnosti, se lahko TSI sklicuje na zadnjo razpoložljivo različico osnutka evropske specifikacije ali različico,
ki vključuje cel osnutek ali del tega osnutka.
(4) Če evropske specifikacije, ki se neposredno ali posredno uporabljajo za doseganje ciljev interoperabilnosti, ne
izpolnjujejo bistvenih zahtev, se lahko v skladu s postopkom,
določenim v Direktivi 2008/57/ES, odloči o delnem ali popolnem
umiku teh specifikacij iz publikacij, v katerih so objavljene.
(5) Če se ugotovi, da komponenta interoperabilnosti, ki
ima ES‑izjavo o skladnosti ali primernosti za uporabo in je
uporabljena z namenom, za katerega je izdelana, verjetno ne
bo izpolnjevala bistvenih zahtev, je treba ukreniti vse potrebno
za omejitev ali prepoved njene uporabe ali umik s trga. O tem in
o sprejetih ukrepih ministrstvo na predlog varnostnega organa
obvesti Evropsko komisijo ter navede razloge za tako odločitev.
Pri tem posebej navede, ali je razlog za neskladnost neizpolnjevanje bistvenih zahtev, nepravilna uporaba ali neustreznost
evropskih specifikacij.
(6) Če se ugotovi, da komponenta interoperabilnosti, ki
ima ES‑izjavo o skladnosti ali primernosti za uporabo, ni skladna z bistvenimi zahtevami, se proti tistemu, ki je izjavo izdal,
sprožijo ustrezni postopki ter o tem obvesti Evropska komisija
in druge države članice Evropske unije, proizvajalec ali njegov
pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski uniji pa mora storiti vse, kar je potrebno, za vzpostavitev skladnosti komponente
interoperabilnosti in odpravo kršitve pod pogoji, ki jih določi
ministrstvo. Če proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik
neskladnosti ne odpravi, mora ministrstvo sprejeti vse potrebne
ukrepe v skladu s prejšnjim odstavkom.
3. Podsistemi
13. člen
(pomen)
Podsistemi so deli železniškega sistema Republike Slovenije, navedeni v 2. členu tega zakona.
14. člen
(ES-verifikacija podsistemov)
(1) Podsistemi vseevropskega železniškega sistema iz
drugega odstavka 4. člena tega zakona morajo biti skladni s
TSI in ustrezati bistvenim zahtevam. Zlasti je treba preveriti
združljivost podsistema s sistemom, v katerega se vključuje,
varnost vključitve teh podsistemov v skladu z drugim odstavkom 23. člena in prvim odstavkom 25. člena tega zakona in
njihovo skladnost z določbami TSI o delovanju in vzdrževanju
posameznih podsistemov. Skladnost z bistvenimi zahtevami je
treba preverjati tudi med obratovanjem, in sicer za infrastrukturo
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v okviru podeljevanja in preverjanja varnostnega pooblastila, za
tirna vozila pa v okviru podeljevanja in preverjanja varnostnih
spričeval v skladu z zakonom, ki ureja železniški promet. V ta
namen se uporabljajo postopki za ocenjevanje in verifikacijo
podsistemov v skladu z določili posamezne TSI.
(2) ES‑verifikacija je postopek, s katerim priglašeni organ
na zahtevo naročnika ali proizvajalca ali njunega zastopnika s sedežem v Evropski uniji preveri in z izdajo potrdila o
verifikaciji potrdi, da je podsistem interoperabilen v skladu z
določili tega zakona in predpisi Evropske unije ter da se lahko
vključi v obratovanje. Postopek verifikacije podsistemov mora
potekati v skladu s postopkom, določenim v Prilogi VI Direktive
2008/57/ES. Priglašeni organ lahko po postopku iz Priloge VI
Direktive 2008/57/ES izda tudi vmesno ES‑izjavo o verifikaciji,
da pokrije določene faze verifikacijskega postopka ali določene
dele podsistema, če ustrezne TSI to omogočajo, pa lahko izda
potrdilo o skladnosti za serijo podsistemov ali določenih delov
teh podsistemov.
(3) ES‑verifikacija interoperabilnosti strukturnih podsistemov, ki sestavljajo vseevropski železniški sistem, se glede
izpolnjevanja bistvenih zahtev lahko sklicuje na TSI, kjer te
obstajajo. Če teh ni, kot tudi v primerih odstopanja iz 9. člena
tega zakona in ko gre za poseben primer, ki zahteva uporabo
tehničnih predpisov, ki niso vključeni v ustrezne TSI, se postopek izvede na podlagi nacionalnih predpisov, ki se uporabljajo
pri izpolnjevanju bistvenih zahtev in so bili priglašeni Evropski
komisiji. Seznam je treba ažurirati ob njegovi vsakokratni spremembi, po priglasitvi odstopanja v skladu z 9. členom tega
zakona in po objavi posamezne TSI, istočasno pa se imenujejo
tudi pristojni subjekti za izvedbo postopka ES‑verifikacije podsistema v skladu s temi tehničnimi predpisi. Tehničnih predpisov,
ki so izključno lokalne narave, ni potrebno uvrstiti na seznam
nacionalnih predpisov, ki se priglasi Evropski komisiji, morajo
pa se v tem primeru objaviti v registru infrastrukture.
(4) Gradnja, vključevanje v obratovanje in obratovanje
strukturnih podsistemov, ki sestavljajo vseevropski železniški
sistem in izpolnjujejo bistvene zahteve, se ne sme v nobenem
primeru prepovedati, omejiti ali ovirati, zlasti pa se ne smejo
zahtevati pregledi, ki so bili že opravljeni v okviru postopka za
pridobitev ES‑izjave o verifikaciji ali drugih enakovrednih postopkov, izvedenih v drugih državah članicah Evropske unije za
preveritev skladnosti podsistemov z enakimi zahtevami v enakih delovnih pogojih. Dodatni pregledi se lahko zahtevajo samo
takrat, ko se ugotovi, da strukturni podsistem ni v celoti skladen
z Direktivo 2008/57/ES in ne izpolnjuje bistvenih zahtev. O
nameravanih dodatnih pregledih mora ministrstvo na predlog
varnostnega organa obvestiti Evropsko komisijo. V obvestilu
mora navesti, ali je zahteva za nameravane dodatne preglede
posledica neupoštevanja bistvenih zahtev, neustreznosti TSI ali
njihove nepravilne uporabe.
15. člen
(ES-izjava o verifikaciji)
(1) ES‑izjava o verifikaciji je dokument, ki ga na podlagi
potrdila o verifikaciji pripravi naročnik in je pogoj za pridobitev
uporabnega dovoljenja, če gre za gradnjo, za katero je treba
pridobiti gradbeno dovoljenje, oziroma pogoj za izdajo obratovalnega dovoljenja, če gre za gradnjo ali dela, za katera gradbeno dovoljenje ni potrebno. Za podsisteme, ki imajo ES‑izjavo
o verifikaciji, se šteje, da so interoperabilni in da izpolnjujejo
bistvene zahteve, ki veljajo zanje.
(2) Vsebina ES‑izjave o verifikaciji podsistema je določena v Prilogi V Direktive 2008/57/ES.
16. člen
(obratovalno dovoljenje)
(1) Da se strukturni podsistem ali del podsistema vključi
v obratovanje, mora biti zanj izdano obratovalno dovoljenje, ki
ga izda varnostni organ.
(2) Obratovalno dovoljenje se izda za podsisteme ali dele
podsistemov, ki so načrtovani, projektirani, zgrajeni in vgrajeni
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tako, da ob vključitvi v železniški sistem izpolnjujejo predpisane
bistvene zahteve.
(3) Če je potrebno obratovalno dovoljenje in se TSI ne
uporablja v celoti, ministrstvo na predlog varnostnega organa
posreduje Evropski komisiji naslednje podatke:
– razlog, zakaj se TSI ne uporablja v celoti,
– tehnične značilnosti, ki se uporabljajo namesto TSI,
organi, ki so v primeru teh značilnosti pristojni za izvedbo
postopka verifikacije v skladu z določbami 14. člena tega
zakona.
16.a člen
(uporabno in obratovalno dovoljenje pri gradnjah)
(1) Pri obnovah, nadgradnjah in gradnjah, pri katerih
ne gre za vzdrževalna dela v javno korist, je treba k projektu
za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti tudi soglasje
varnostnega organa, zaradi zagotavljanja interoperabilnosti in
varnosti železniškega prometa. Varnostni organ sodeluje tudi
pri tehničnem pregledu podsistema ali dela podsistema, ki ga
vodi organ, pristojen za izdajo uporabnega dovoljenja. V tem
primeru za izdajo obratovalnega dovoljenja naročnik varnostnemu organu poleg vloge posreduje izdano uporabno dovoljenje
in dokumente iz pete in šeste alineje devetega odstavka 16.b
člena tega zakona.
(2) Varnostni organ mora najkasneje na tehničnem pregledu preveriti:
– tehnično združljivost podsistemov ali delov podsistemov
s sistemom, v katerega se vključujejo, in
– varno vključitev podsistemov ali delov podsistemov v
skladu s sistemi varnega upravljanja, opredeljenimi in odobrenimi v varnostnem spričevalu ali varnostnem pooblastilu.
(3) Obratovalno dovoljenje se izda na podlagi opravljenega tehničnega pregleda in odprave vseh ugotovljenih pomanjkljivosti. Če so bile v podsistem ali v del podsistema vgrajene
komponente interoperabilnosti, predpisane s TSI, je za izdajo
obratovalnega dovoljenja potrebna tudi ES‑izjava o verifikaciji podsistema s predpisanimi prilogami. Tehnični pregled v
postopku pridobitve obratovalnega dovoljenja ni potreben, če
je bil ta opravljen že v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja.
(4) Če iz tehničnega pregleda podsistema iz prejšnjega odstavka in priložene dokumentacije ni mogoče v celoti
ugotoviti, ali so izvedena dela skladna z zahtevami varnosti
železniškega prometa in je zato potrebno dodatno preverjanje
izvedenih del z zahtevami varnosti železniškega prometa, lahko varnostni organ zahteva poskusno obratovanje podsistema
za največ šest mesecev, ki se lahko podaljša še za največ šest
mesecev.
16.b člen
(obratovalno dovoljenje za vzdrževalna dela
v javno korist)
(1) Pri obnovi ali nadgradnji, ki se bo izvajala po postopku
vzdrževalnih del v javno korist, pošlje naročnik ali proizvajalec
varnostnemu organu opis projekta. Varnostni organ lahko v
30 dneh od prejema opisa projekta zahteva dopolnitev vloge.
Ob upoštevanju izvedbene strategije iz TSI ali nacionalnih
predpisov odloči, ali je obseg del tolikšen, da je potrebno novo
obratovalno dovoljenje za začetek obratovanja podsistema ali
dela podsistema v skladu z določbami tega zakona. Če je potrebno novo obratovalno dovoljenje, določi obseg uporabe TSI
za tak projekt. Varnostni organ sprejme odločitev o potrebnosti
novega obratovalnega dovoljenja čim prej, najpozneje pa v
enem mesecu po tem, ko je prosilec vložil popolno vlogo. Novo
obratovalno dovoljenje za začetek obratovanja je potrebno vedno, kadar lahko predvidena dela škodljivo vplivajo na varnost
podsistema, na katerem se dela izvajajo.
(2) V primeru, da varnostni organ ugotovi, da je potrebno
izdati novo obratovalno dovoljenje, mora vlagatelj varnostnemu
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organu predložiti revidiran izvedbeni načrt, določen s predpisi,
izdanimi na podlagi tega zakona, ki obsega:
– splošni del,
– tehnično poročilo,
– popise del in materialov,
– projektantski predračun,
– risbe z vsemi potrebnimi detajli,
– merilne postopke, preizkuševalne protokole in ostale
postopke za ugotovitev skladnosti izvedenih del,
– varnostni načrt in dokumentacijo za izvajanje naknadnih
del na objektu,
– posebne elaborate in
– elaborate.
(3) Posebni elaborati iz prejšnjega odstavka se izdelajo v
primerih, ko je v času izvajanja vzdrževalnih del v javno korist
zaradi njihove narave potrebna sprememba običajnega režima
opravljanja železniškega prometa ali sprememba režima delovanja drugih elementov, naprav, sistemov in/ali sestavnih delov
prog, ki neposredno vplivajo na varnost železniškega prometa.
Prav tako se posebni elaborati izdelajo tudi v primeru, ko je za
posamezne elemente sestavnih delov proge, sestavne dele
proge ali pomožne objekte v izvedbenem načrtu predvideno
postopno vključevanje v obratovanje. V primerih, ko se upravičeno pričakujejo takšni vplivi na okolje, ki bi lahko presegali
predpisane ravni, se izdela tudi posebni elaborat, s katerim se
ugotavljajo vplivi na okolje.
(4) Varnostni organ izda pisni sklep o začetku izvajanja
vzdrževalnih del v javno korist, če revidiran izvedbeni načrt
izpolnjuje pogoje zagotavljanja interoperabilnosti in varnosti železniškega prometa ter pogoje iz petega odstavka tega člena.
(5) Pred izdajo obratovalnega dovoljenja mora varnostni
organ preveriti:
– tehnično združljivost podsistemov ali delov podsistemov
s sistemom, v katerega se vključujejo, in
– varno vključitev podsistemov ali delov podsistemov v
skladu s sistemi varnega upravljanja, opredeljenimi in odobrenimi v varnostnem spričevalu ali varnostnem pooblastilu.
(6) Obratovalno dovoljenje se izda na podlagi opravljenega tehničnega pregleda in odprave vseh ugotovljenih pomanjkljivosti. Če so bile v podsistem ali v del podsistema vgrajene
komponente interoperabilnosti, predpisane s TSI, je za izdajo
obratovalnega dovoljenja potrebna tudi ES‑izjava o verifikaciji
podsistema s predpisanimi prilogami.
(7) Obratovalno dovoljenje ni potrebno za vzdrževalna
dela (določena obnovitvena dela ali določena vzdrževalna dela
v javno korist), ki ne spreminjajo stopnje varnosti železniškega
prometa. Vzdrževalna dela iz prejšnjega stavka določi minister.
(8) V primeru vzdrževalnih del v javno korist komisijo
za tehnični pregled imenuje varnostni organ. Sestavljajo jo
predstavniki varnostnega organa in upravljavca, če je naročnik
organ za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo
ali druga oseba, oziroma predstavniki varnostnega organa in
organa za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo,
kadar je naročnik upravljavec.
(9) Pri obnovi ali nadgradnji, izvedeni po postopku vzdrževalnih del v javno korist, mora vlogo za izdajo obratovalnega
dovoljenja in zahtevo za sklic tehničnega pregleda naročnik
posredovati varnostnemu organu v 15 dneh po zaključku del.
Vloga mora vsebovati dokumentacijo, ki se nanaša na izvedena dela, za katero se smiselno uporablja zakon, ki ureja
graditev objektov, in sicer:
– izjavo izvajalca del o zaključku del,
– izjavo odgovornega nadzornika o zaključku del,
– projekt izvedenih del,
– dokazilo o zanesljivosti objekta, določeno s predpisi,
izdanimi na podlagi tega zakona,
– listine o skladnosti in združljivosti; v primeru, da gre za
komponento interoperabilnosti, mora biti predložena ES‑izjava
o verifikaciji podsistema s predpisanimi prilogami,
– navodila (načrte) za obratovanje in vzdrževanje.
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(10) V kolikor vloge iz prejšnjega odstavka v predpisanem
roku ne posreduje naročnik, lahko to stori izvajalec del.
(11) Če iz tehničnega pregleda podsistema in priložene
dokumentacije ni mogoče v celoti ugotoviti, ali so izvedena
dela skladna z zahtevami varnosti železniškega prometa in je
zato potrebno dodatno preverjanje izvedenih del z zahtevami
varnosti železniškega prometa, lahko varnostni organ zahteva
poskusno obratovanje podsistema za največ šest mesecev, ki
se lahko podaljša še za največ šest mesecev.
(12) Kadar se namerava vzdrževalna dela v javno korist
na drugi javni infrastrukturi izvesti v progovnem pasu ali pri
križanju z železniško progo, mora investitor pred pričetkom
izvajanja del od varnostnega organa in upravljavca javne železniške infrastrukture pridobiti projektne pogoje, k projektnim
rešitvam pa soglasje.
17. člen
(obratovalno dovoljenje za tirna vozila)
(1) V železniškem prometu lahko obratujejo oziroma se
uporabljajo samo tirna vozila, za katera je izdano obratovalno
dovoljenje. Obratovalna dovoljenja za tirna vozila izdaja varnostni organ.
(2) Varnostni organ izdaja tudi obratovalna dovoljenja za
tipe tirnih vozil in obratovalna dovoljenja za serije tirnih vozil.
V primeru izdaje obratovalnega dovoljenja za serijo tirnih vozil
varnostni organ obvesti vlagatelja o postopku, v skladu s katerim bo izdano dovoljenje.
(3) Obratovalno dovoljenje lahko vsebuje posebne pogoje
uporabe in druge omejitve.
(4) Tirno vozilo, ki je pridobilo obratovalno dovoljenje v eni
od držav članic Evropske unije, pridobi dodatno obratovalno
dovoljenje za vožnjo po železniškem omrežju Republike Slovenije pod pogoji, določenimi v tem zakonu.
17.a člen
(prvo obratovalno dovoljenje za tirna vozila,
ki so skladna s TSI)
(1) Za tirno vozilo, ki je skladno z vsemi ustreznimi TSI, ki
vsebujejo večino bistvenih zahtev in veljajo ter se uporabljajo
ob začetku obratovanja tirnega vozila, izda varnostni organ
prvo obratovalno dovoljenje brez dodatnega preverjanja, če
je predložena popolna dokumentacija o izvedenem postopku
ES‑verifikacije vseh strukturnih podsistemov tirnega vozila v
skladu s tem zakonom.
(2) Vlagatelj predloži varnostnemu organu tehnično dokumentacijo tirnega vozila, pri čemer navede njegovo predvideno uporabo na železniškem omrežju v Republiki Sloveniji. V
primeru, če gre za tirno vozilo, ki ima vse potrebne ES‑izjave
o verifikaciji, lahko varnostni organ preverja ustreznost vozil
le glede:
– tehnične združljivosti podsistemov tirnega vozila in njihove varne vključitve v obratovanje,
– tehnične združljivosti tirnega vozila in omrežja, na katerem bo obratovalo,
– nacionalnih predpisov, ki se uporabljajo glede odprtih
vprašanj v TSI,
– nacionalnih predpisov, ki se uporabljajo za posebne
primere, ustrezno opredeljene v posameznih TSI.
17.b člen
(dodatno obratovalno dovoljenje za tirna vozila,
ki so skladna s TSI)
(1) Tirno vozilo iz prejšnjega člena, ki je pridobilo obratovalno dovoljenje v eni od držav članic Evropske unije, potrebuje dodatno obratovalno dovoljenje za vožnjo po omrežju
Republike Slovenije, ki je skladno s pogoji iz TSI, samo, če
TSI vključuje posebne primere in odprta vprašanja, povezana
s tehnično združljivostjo tirnih vozil in omrežja.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora vlagatelj, ki
v Republiki Sloveniji vloži vlogo za dodatno obratovalno do-
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voljenje za tirno vozilo, navesti njegovo predvideno uporabo
na železniškem omrežju v Republiki Sloveniji in varnostnemu
organu predložiti naslednjo dokumentacijo:
a) dokazilo, da je tirno vozilo v drugi državi članici Evropske unije pridobilo obratovalno dovoljenje;
b) izvod tehnične dokumentacije, določene v Prilogi VI
Direktive 2008/57/ES. Pri tirnih vozilih z zapisovalniki podatkov,
katerih podatki niso usklajeni z ustrezno TSI, mora dokumentacija vsebovati tudi informacije o postopku zbiranja teh podatkov
in omogočiti prebiranje ter ovrednotenje podatkov;
c) evidenco, v kateri je prikazan dnevnik vzdrževanja
vozila, in, na zahtevo varnostnega organa, tudi tehnične spremembe, ki so izvedene po pridobitvi dovoljenja;
d) dokazilo o tehničnih in operativnih značilnostih, ki pokaže, da je tirno vozilo skladno s sistemom napajanja z energijo,
sistemom signalizacije in upravljanja ter vodenja, tirno širino in
nakladalnim profilom, največjo dovoljeno osno obremenitvijo ter
drugimi zahtevami in omejitvami omrežja železniških prog.
(3) Varnostni organ lahko pri odločanju o vlogi preverja
pogoje glede:
– tehnične združljivosti tirnega vozila in omrežja, vključno
z nacionalnimi predpisi, ki se uporabljajo za odprta vprašanja
in ki so nujni za zagotovitev te skladnosti,
– uporabe nacionalnih predpisov, ki se uporabljajo za
posebne primere, ustrezno opredeljene v TSI.
(4) Varnostni organ lahko pred odločitvijo zaradi dodatnega preverjanja izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka
zahteva, da se mu posredujejo dodatne informacije, opravijo
analize tveganja v skladu z Direktivo 2004/49/ES ali da se
izvede poskusno obratovanje na omrežju zaradi preverjanja izpolnjevanja pogojev za izdajo obratovalnega dovoljenja. V tem
primeru predpiše obseg in vsebino poskusnega obratovanja.
Ko Komisija sprejme referenčni dokument iz tretjega odstavka
27. člena Direktive 2008/57/ES, lahko varnostni organ takšno
preverjanje izvaja samo na podlagi nacionalnih predpisov iz
skupine B ali C tega referenčnega dokumenta.
(5) V primeru iz prejšnjega odstavka varnostni organ po
posvetovanju z vlagateljem določi obseg in vsebino dodatnih
informacij, analiz tveganj ali poskusnega obratovanja. Po prejeti odločbi varnostnega organa o poskusnem obratovanju in
po posvetovanju z vlagateljem mora upravljavec izvesti vsa
odrejena poskusna obratovanja najkasneje v treh mesecih po
prejeti zahtevi vlagatelja.
(6) Varnostni organ odloči o izdaji obratovalnega dovoljenja v skladu s tem členom brez odlašanja, vendar najkasneje v
dveh mesecih po predložitvi popolne vloge, v primeru zahtevanih dodatnih informacij, analiz tveganj ali poskusnih obratovanj
pa v enem mesecu po predložitvi dodatnih informacij, rezultatov analiz ali poskusnih obratovanj.
17.c člen
(prvo obratovalno dovoljenje za tirna vozila,
ki niso skladna s TSI)
(1) Vlagatelj, ki v Republiki Sloveniji predloži vlogo za
prvo obratovalno dovoljenje za tirno vozilo, ki ni skladno s
TSI ali za katero pomemben del bistvenih zahtev ni zajet v
TSI ali za katero veljajo odstopanja v skladu z 9. členom tega
zakona, predloži varnostnemu organu tehnično dokumentacijo
tirnega vozila, pri čemer navede njegovo predvideno uporabo
na železniškem omrežju v Republiki Sloveniji. Varnostni organ
izda obratovalno dovoljenje, če tirno vozilo izpolnjuje tehnične
pogoje, določene v TSI, za preverjanje katerih se uporabi
postopek za ES‑verifikacijo podsistema, in tehnične pogoje,
določene v nacionalnih varnostnih predpisih in nacionalnih
predpisih, priglašenih Evropski komisiji, ki so v skladu s Prilogo
VII Direktive 2008/57/ES.
(2) Obratovalno dovoljenje, izdano v skladu s prejšnjim
odstavkom, velja le na omrežju ali delu omrežja v Republiki
Sloveniji, za katerega je izdano.
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17.č člen
(dodatno obratovalno dovoljenje za tirna vozila,
ki niso skladna s TSI)
(1) Tirno vozilo iz prejšnjega člena, ki je pridobilo prvo
obratovalno dovoljenje v eni od držav članic Evropske unije,
potrebuje dodatno obratovalno dovoljenje za vožnjo po omrežju
Republike Slovenije.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka vlagatelj predloži
varnostnemu organu tehnično dokumentacijo tirnega vozila ali
tipa tirnega vozila, skupaj s podrobnostmi načrtovane rabe v
omrežju, ki vključuje vsaj naslednje:
a) dokazilo, da je tirno vozilo v drugi državi članici pridobilo dovoljenje za začetek obratovanja, in dokumentacijo
o postopku, s katerim se je preverilo izpolnjevanje varnostnih
zahtev, vključno z odstopanji, dovoljenimi v skladu z 9. členom
tega zakona;
b) tehnične podatke, program vzdrževanja in operativne
značilnosti tirnega vozila. Pri tirnih vozilih z zapisovalniki podatkov mora dokumentacija vsebovati tudi informacije o postopku
zbiranja teh podatkov in omogočiti prebiranje ter ovrednotenje
podatkov, ki se nanašajo na uporabo posnetkov naprav za
snemanje verbalnih sporočil na vlaku in evidentiranje delovanja
sistema signalizacije in upravljanja prometa;
c) evidenco, v kateri je prikazan dnevnik vzdrževanja tirnega vozila, in, na zahtevo varnostnega organa, tudi tehnične
spremembe, ki so izvedene po pridobitvi dovoljenja;
d) dokazilo o tehničnih in operativnih značilnostih, ki pokaže, da je tirno vozilo skladno s sistemom napajanja z energijo,
sistemom signalizacije in upravljanja ter vodenja, tirno širino in
nakladalnim profilom, največjo dovoljeno osno obremenitvijo ter
drugimi zahtevami in omejitvami omrežja železniških prog.
(3) Varnostni organ sme izvesti dodatna preverjanja izpolnjevanja pogojev iz točk a) in b) prejšnjega odstavka samo, če
obstaja resna nevarnost, da dokumenti ne izkazujejo izpolnjevanja pogojev za izdajo obratovalnega dovoljenja. Ko Komisija
sprejme referenčni dokument iz tretjega odstavka 27. člena
Direktive 2008/57/ES, lahko varnostni organ takšno preverjanje
izvaja samo na podlagi nacionalnih predpisov iz skupine B ali
C tega referenčnega dokumenta.
(4) Varnostni organ lahko odloči, da bo pred odločitvijo
pridobil dodatne informacije, opravil analize tveganja v skladu
z Direktivo 2004/49/ES ali zahteval poskusno obratovanje na
omrežju zaradi preverjanja izpolnjevanja pogojev, navedenih v
c) in d) točki drugega odstavka tega člena, in njihove skladnosti
z nacionalnimi predpisi. Po sprejemu referenčnega dokumenta
iz tretjega odstavka 27. člena Direktive 2008/57/ES lahko varnostni organ takšno preverjanje izvaja samo na podlagi nacionalnih predpisov iz skupine B ali C iz tega dokumenta.
(5) V primeru iz prejšnjega odstavka varnostni organ po
posvetovanju z vlagateljem določi obseg in vsebino dodatnih
informacij, analiz tveganj ali poskusnega obratovanja. Po prejeti odločbi varnostnega organa o poskusnem obratovanju in
po posvetovanju z vlagateljem mora upravljavec izvesti vsa
odrejena poskusna obratovanja najkasneje v treh mesecih po
prejeti zahtevi vlagatelja.
(6) Varnostni organ odloči o izdaji obratovalnega dovoljenja v skladu s tem členom brez odlašanja, vendar najkasneje v
štirih mesecih po predložitvi popolne vloge, v primeru zahtevanih dodatnih informacij, analiz tveganj ali poskusnih obratovanj
pa v dveh mesecih po predložitvi dodatnih informacij, rezultatov
analiz ali poskusnih obratovanj.
17.d člen
(druge določbe o obratovalnem dovoljenju)
(1) Če varnostni organ zavrne izdajo obratovalnega dovoljenja, lahko prosilec za izdajo dovoljenja v enem mesecu od
prejema zavrnilne odločbe pri varnostnem organu vloži pritožbo. Varnostni organ mora najkasneje v dveh mesecih ponovno
preučiti vlagateljevo vlogo in v primeru, če ugotovi morebitne
napake v postopku ali nova dejstva, na podlagi katerih bi lahko
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bila njegova odločitev drugačna, z novo odločbo odpravi izpodbijano odločbo in o zadevi odloči drugače. Če svoje odločbe
ne namerava spremeniti, pritožbo skupaj z upravnim spisom
čimprej posreduje ministrstvu.
(2) Ministrstvo lahko v sedmih dneh od prejema pritožbe
zaprosi Evropsko železniško agencijo za mnenje o utemeljenosti pritožbe. Prejeto mnenje posreduje tudi pritožniku in
varnostnemu organu. Če mnenja agencije ne prejme v enem
mesecu od dneva poslanega zahtevka agenciji, ministrstvo
o pritožbi odloči brez mnenja agencije, in sicer najkasneje v
enem mesecu. Če ministrstvo ne zahteva mnenja agencije,
mora o pritožbi odločiti najkasneje v dveh mesecih od prejema
pritožbe.
(3) Če varnostni organ niti v treh mesecih po poteku rokov iz šestega odstavka 17.b člena oziroma šestega odstavka
17.č člena tega zakona ne izda odločbe o izdaji obratovalnega
dovoljenja, se šteje, da je bilo obratovalno dovoljenje za tirno
vozilo izdano. Na tak način pridobljeno obratovalno dovoljenje
velja samo za tisti del železniškega omrežja Republike Slovenije, za katerega je bila vložena vloga, o kateri varnostni organ
ni odločil.
(4) Če mora varnostni organ obratovalno dovoljenje za
tirno vozilo razveljaviti, ker ne izpolnjuje več pogojev za obratovalno dovoljenje ali iz drugih razlogov, to stori v skladu s
postopkom nadzora nad varnostnimi spričevali in varnostnimi
pooblastili, določenim v zakonu, ki ureja železniški promet.
17.e člen
(obratovalno dovoljenje za tipe tirnih vozil)
(1) Če varnostni organ izda obratovalno dovoljenje za
tirno vozilo, izda hkrati tudi obratovalno dovoljenje za tip tirnega vozila, če takšnega dovoljenja za ta tip tirnega vozila še
ni izdal.
(2) Obratovalno dovoljenje za tirno vozilo, ki je skladno z
že odobrenim tipom tirnega vozila v Republiki Sloveniji, se izda
na podlagi izjave o skladnosti s tem tipom tirnega vozila, ki jo
predloži vlagatelj.
(3) Če se bistvene določbe v TSI in nacionalnih predpisih,
na podlagi katerih je bilo izdano dovoljenje za tip tirnega vozila, spremenijo, varnostni organ odloči, ali ostanejo že izdana
dovoljenja za tip tirnega vozila v veljavi, ali jih je treba obnoviti.
V tem primeru lahko varnostni organ v postopku preverja le
tehnične pogoje, povezane s spremembo predpisov. Vsa obratovalna dovoljenja za tirna vozila, ki so bila izdana pred obnovo
dovoljenja za tip tirnega vozila, ostanejo v veljavi.
(4) Če vlagatelj vloži vlogo za pridobitev obratovalnega
dovoljenja za tip tirnega vozila tudi v drugi državi članici Evropske unije, varnostni organ sodeluje v postopku izdaje dovoljenja s pristojnim organom te države z namenom poenostavitve
in pospešitve postopka.
17.f člen
(vzdrževanje tirnih vozil)
(1) Za vsako tirno vozilo se pred začetkom obratovanja
oziroma pred uporabo v omrežju določi subjekt, ki je zadolžen
za njegovo vzdrževanje in ki se ga vpiše v nacionalni register
tirnih vozil v skladu z določbami 18. člena tega zakona.
(2) Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, je lahko prevoznik
v železniškem prometu, upravljavec infrastrukture ali imetnik
in lahko izvaja vzdrževanje sam ali za to uporablja pogodbene
vzdrževalne delavnice.
(3) Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, z ustreznim sistemom vzdrževanja zagotovi, da tirna vozila, za katera je zadolžen za vzdrževanje, varno obratujejo. Zato mora zagotoviti, da
so tirna vozila vzdrževana v skladu z:
– datoteko o vzdrževanju vsakega tirnega vozila,
– veljavnimi predpisi, vključno s predpisi o vzdrževanju in
z določbami TSI.
(4) Subjekt, zadolžen za vzdrževanje tovornih vagonov,
potrdi varnostni organ, ki pred tem preveri, ali subjekt izpolnjuje vse pogoje, določene v tem členu. Če je subjekt, zadolžen
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za vzdrževanje, prevoznik v železniškem prometu oziroma
upravljavec infrastrukture, izpolnjevanje pogojev, določenih v
tem členu, in pogojev, ki jih sprejme Komisija v skladu s petim
odstavkom 14.a člena Direktive 2004/49/ES, preverijo varnostni organi ob izdaji varnostnega spričevala ali varnostnega pooblastila ter ob preverjanju izpolnjevanja pogojev za ohranitev
varnostnega spričevala ali varnostnega pooblastila, kar potrdijo
z ustreznimi potrdili, določenimi v teh postopkih.
(5) Potrdila, ki jih je izdala druga država članica Evropske
unije in so bila izdana v skladu z določbami petega odstavka
14.a člena Direktive 2004/49/ES, veljajo tudi v Republiki Sloveniji.
(6) Določitev oziroma potrjevanje subjekta, zadolženega
za vzdrževanje, se lahko izvede z odstopanji od določb tega
člena, in sicer v primerih:
– tirnih vozil, registriranih v tretji državi in vzdrževanih v
skladu z zakoni te države;
– tirnih vozil, ki se uporabljajo na omrežjih ali progah,
katerih tirna širina se razlikuje od tiste na glavnem železniškem
omrežju v Evropski uniji in za katere je izpolnjevanje pogojev,
določenih v tretjem odstavku tega člena, zagotovljeno z mednarodnimi sporazumi s tretjimi državami;
– tirnih vozil, opredeljenih v četrtem odstavku 6. člena
tega zakona, in vojaške opreme ter posebnega transporta,
za katere je pred obratovanjem potrebno ad hoc obratovalno
dovoljenje nacionalnih varnostnih organov. V tem primeru se
odstopanja odobrijo za obdobje največ petih let.
(7) Odstopanja iz prejšnjega odstavka odobri varnostni
organ, in sicer:
– pri registriranju tirnih vozil v skladu z določbami 18. člena
tega zakona;
– pri izdajanju varnostnih spričeval in varnostnih pooblastil prevoznikom v železniškem prometu in upravljavcem
infrastruktur v skladu z določbami zakona, ki ureja železniški
promet.
(8) Odstopanja iz šestega odstavka tega člena se določijo
in upravičijo v letnem varnostnem poročilu varnostnega organa
v skladu z določbami zakona, ki ureja železniški promet. Če
Evropska komisija oceni, da zaradi odstopanj obstajajo prevelika tveganja glede varnosti v železniškem sistemu Evropske
unije, lahko zahteva, da se takšna odstopanja prenehajo uporabljati, kar je varnostni organ dolžan upoštevati.
4. Registri
18. člen
(nacionalni register tirnih vozil)
(1) Nacionalni register tirnih vozil Republike Slovenije vodi
varnostni organ. V register se na vlogo imetnika tirnega vozila
vpišejo tirna vozila, ki niso vpisana v enega izmed nacionalnih
registrov tirnih vozil v drugi državi članici Evropske unije in je
zanje izdano obratovalno dovoljenje.
(2) V register tirnih vozil se vpišejo tirna vozila, za katera
je varnostni organ izdal evropsko številko tirnega vozila (v
nadaljnjem besedilu: EVN). V primeru tirnih vozil, ki obratujejo
ali nameravajo obratovati iz ali v državo, ki ni članica Evropske
unije in ima tirno širino, drugačno od glavnega omrežja znotraj
Evropske unije, se lahko določi drugo jasno prepoznavno številko na podlagi drugačnega sistema šifrskih oznak. Prosilec za
prvo dovoljenje za obratovanje mora tirno vozilo označiti z EVN
oziroma drugo številko, ki mu je dodeljena.
(3) Register tirnih vozil mora biti sestavljen na podlagi
skupnih specifikacij, ki jih sprejme Evropska komisija na predlog Evropske železniške agencije, in mora vsebovati vsaj
naslednje podatke:
– podatke o EVN;
– podatke o ES‑izjavi o verifikaciji;
– podatke o izdajatelju ES‑izjave o verifikaciji;
– podatke o tipu tirnega vozila s sklicevanjem na Evropski
register dovoljenih tipov tirnih vozil;
– podatke o lastniku in imetniku tirnega vozila;
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zila;

– podatke o omejitvah glede načina uporabe tirnega vo-

– podatke o subjektu, zadolženem za vzdrževanje tirnega
vozila;
– druge podatke, ki jih določajo skupne specifikacije.
(4) Imetnik tirnega vozila mora varnostnemu organu takoj sporočiti vsako spremembo podatkov iz registra, uničenje
tirnega vozila ali svojo odločitev, da tirnega vozila ne bo več
registriral.
(5) Podatki iz registra tirnih vozil morajo biti dostopni
preiskovalnemu organu, regulatornemu organu, Evropski železniški agenciji, prevoznikom, upravljavcu in vsem drugim
osebam, ki so navedene v registru ali so upravičene vložiti
vlogo za registracijo tirnega vozila.
(6) Register tirnih vozil mora biti ažuriran na način, določen s skupno specifikacijo, ki jo sprejme Evropska komisija.
Dokler nacionalni registri tirnih vozil držav članic Evropske unije
niso povezani, varnostni organ ažurira register s tistimi podatki,
ki jih je v svoj register vnesla druga država članica in zadevajo
Republiko Slovenijo.
(7) Varnostni organ skrbi, da je register tirnih vozil povezan z Evropskim registrom dovoljenih tipov tirnih vozil v skladu
s skupno specifikacijo, ki jo sprejme Evropska komisija.
(8) Zaradi posodobitve Evropskega registra dovoljenih tipov
tirnih vozil mora varnostni organ Evropsko železniško agencijo
obvestiti o vsakem izdanem dovoljenju za nov tip tirnega vozila,
njegovi spremembi, začasnem preklicu ali odvzemu.
18.a člen
(register železniške infrastrukture)
(1) Železniška infrastruktura mora biti vpisana v register.
Register železniške infrastrukture vodi upravljavec.
(2) V registru železniške infrastrukture so navedene, v veljavnih TSI določene, glavne značilnosti vsakega podsistema ali
dela podsistema (npr. osnovni parametri) in njihova soodvisnost
z značilnostmi drugih podsistemov ali delov podsistemov.
(3) Register železniške infrastrukture mora biti objavljen
in ažuriran na način, določen s skupnimi specifikacijami, ki jih
sprejme Evropska komisija.
5. Priglašeni organ
19. člen
(priglašeni organ)
(1) Priglašeni organ je subjekt, ki je pooblaščen za ocenjevanje skladnosti komponent interoperabilnosti ali njihove
primernosti za uporabo in izvedbo postopka verifikacije podsistemov ali delov podsistemov. Priglašeni organ določi minister,
če izpolnjuje pogoje iz tega zakona in Priloge VIII Direktive
2008 /57/ES ter je njegovo usposobljenost preveril varnostni
organ, in o tem obvesti ministra, pristojnega za trg.
(2) Ministrstvo, pristojno za trg, na podlagi obvestila iz
prejšnjega odstavka obvesti Evropsko komisijo in druge države
članice Evropske unije o priglašenih organih, ki so v Republiki
Sloveniji pooblaščeni za izvajanje postopka za ocenjevanje
skladnosti komponent interoperabilnosti ali njihove primernosti
za uporabo v skladu z 11. členom tega zakona in postopka verifikacije v skladu s 14. členom tega zakona, pri čemer navede
tudi področje pristojnosti in identifikacijsko številko vsakega
priglašenega organa, predhodno pridobljeno od Evropske komisije. Smiselno enak postopek se uporablja, če organ ne
izpolnjuje več pogojev za imenovanje.
(3) Priglašeni organ, njegov direktor in osebje, odgovorno za opravljanje postopkov pregledovanja, ne smejo biti
niti neposredno niti kot pooblaščeni zastopniki udeleženi pri
projektiranju, izdelavi, gradnji, trženju, uporabi ali vzdrževanju komponent interoperabilnosti ali podsistemov. Dovoljena
pa je izmenjava podatkov med vsemi subjekti, ki v postopku
sodelujejo.
(4) Priglašeni organ in osebje, ki je pristojno za preglede,
morajo biti funkcionalno neodvisni od organov, pristojnih za
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izdajo dovoljenj za začetek obratovanja, od organov, pristojnih
za izdajo licenc prevoznikom, od organov, pristojnih za izdajo
varnostnih spričeval, in od organov, ki vodijo preiskavo v primeru nesreče. Osebje, ki opravlja preglede, mora biti neodvisno
in ne sme biti plačano glede na količino opravljenih preverjanj
in ne na podlagi rezultatov teh preverjanj.
(5) Priglašeni organ mora izpolnjevati pogoje za opravljanje svoje dejavnosti, predvsem pa mora imeti zaposleno osebje
in sredstva, ki se zahtevajo za ustrezno opravljanje tehničnih
in administrativnih nalog, povezanih z vodenjem pregledov.
Priglašeni organ mora imeti tudi možnost uporabe opreme,
potrebne za izredne preglede.
(6) Osebje, pristojno za opravljanje nalog iz prejšnjega
odstavka, mora izpolnjevati naslednje minimalne pogoje:
– biti mora ustrezno strokovno in poklicno usposobljeno;
– imeti mora zadovoljivo znanje o predpisih, povezanih s
pregledi, ki jih opravlja, in imeti dovolj prakse na tem področju;
– biti mora usposobljeno za izdajanje certifikatov, zapisov in poročil, ki sestavljajo uradno dokumentacijo opravljenih
pregledov.
20. člen
(pristojnosti priglašenega organa)
(1) Priglašeni organ mora imeti med izvajanjem nalog, za
katere je pooblaščen, stalen dostop do gradbišč, proizvodnih
obratov, skladiščnih površin, naprav za montažo in preskušanje
ter drugih objektov, za katere meni, da so potrebni za izvedbo
njegovih nalog. Naročnik ali proizvajalec ali njun zastopnik s
sedežem v Evropski uniji mora poslati vse dokumente ali poskrbeti, da so mu poslani vsi za ta namen potrebni dokumenti ter
zlasti izvedbeni načrt ali projektna dokumentacija za podsistem
ali njegov sestavni del.
(2) Naloga priglašenega organa se začne v fazi načrtovanja in obsega celotno obdobje proizvodnje do faze prevzema
pred začetkom obratovanja podsistema. Priglašeni organ overi
tudi vmesnike, ki omogočajo vključitev komponente interoperabilnosti ali podsistema v obstoječi sistem, ob upoštevanju
ustreznih TSI in registrov iz 18. in 18.a člena tega zakona.
(3) Priglašeni organ opravlja preverjanje z izvajanjem
revizij, da se prepriča o skladnosti izvedenih del s predpisi.
Pooblaščenim osebam za izvajanje graditve oziroma izdelave podsistema ali dela podsistema mora predložiti revizijsko
poročilo.
(4) Priglašeni organ lahko med preverjanjem opravi naključne obiske delovišča ali proizvodnih obratov. Med takimi
obiski lahko opravi popolne ali delne revizije. Pooblaščenim
osebam za graditev oziroma izdelavo podsistema mora izdati
poročilo o pregledu in po potrebi revizijsko poročilo.
(5) Priglašeni organ mora najmanj enkrat letno, javno
objavljati informacije o:
– prejetih zahtevah za ES‑verifikacijo,
– izdanih ali zavrnjenih vmesnih izjavah o verifikaciji,
– izdanih ali zavrnjenih potrdilih o verifikaciji,
– zavrnjenih potrdilih o skladnosti.
21. člen
(zavarovanje odgovornosti in varovanje skrivnosti)
(1) Priglašeni organ mora imeti zavarovano civilno odgovornost za škodo, nastalo v okviru opravljanja svoje dejavnosti,
razen če naloge priglašenega organa opravlja državni organ.
(2) Osebje priglašenega organa je zavezano k poklicni
molčečnosti glede vsega, kar izve med opravljanjem svojih
dolžnosti na podlagi tega zakona, razen do državnih organov.
22. člen
(smiselna uporaba določb poglavja
o interoperabilnosti)
(1) Določbe tega poglavja o pogojih za pridobitev uporabnega ali obratovalnega dovoljenja se smiselno uporabljajo tudi
za železniške podsisteme in njihove sestavne dele na regional-
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nih progah in industrijskih tirih, ter za podsisteme iz prve alinee
prvega odstavka 9. člena tega zakona, za katere je odstopanje
od TSI dovoljeno kakor tudi za podsisteme za katere TSI še ni
izdan ali se še ni začel uporabljati.
(2) Na železniških podsistemih iz prejšnjega odstavka
upravni organ pristojen za izdajo uporabnega dovoljenja oziroma varnostni organ opravi tehnični pregled ter overi, da
je podsistem zgrajen v skladu s projektno dokumentacijo in
gradbenim dovoljenjem, kadar je to izdano, ter z nacionalnimi
varnostnimi predpisi, nacionalnimi predpisi ali tehničnimi predpisi oziroma specifikacijami, ki veljajo za te podsisteme.
III. RAZVOJ IN UPRAVLJANJE VARNOSTI
V ŽELEZNIŠKEM PROMETU
1. Zagotavljanje varnosti v železniškem prometu
23. člen
(naloge in pristojnosti)
(1) Ministrstvo, varnostni organ, upravljavec in prevozniki
vsak v skladu s svojimi pristojnostmi in področjem delovanja
zagotavljajo:
– da se varnost železniškega prometa v železniškem
sistemu ohranja in, kjer je to upravičeno in izvedljivo, stalno
izboljšuje ob upoštevanju razvoja zakonodaje Evropske skupnosti ter tehničnega in znanstvenega napredka, pri čemer se
prednost daje preprečevanju resnih nesreč;
– da se varnostni predpisi uporabljajo in izvajajo odprto
in nediskriminatorno ter da se pospešuje razvoj enotnega železniškega sistema.
(2) Upravljavec in prevozniki so odgovorni za varno delovanje železniškega sistema in nadzorovanje tveganja. Izvajati
morajo potrebne ukrepe za nadzorovanje tveganja (po potrebi
tudi z medsebojnim sodelovanjem) zaradi uveljavljanja predpisov in standardov na področju varnosti v železniškem prometu.
Uveljaviti morajo sisteme varnega upravljanja v skladu s tem
zakonom.
(3) Upravljavec in prevozniki v železniškem prometu so
odgovorni uporabnikom, strankam, delavcem ter tretjim osebam za svoj del sistema in njegovo varno delovanje.
(4) Odgovornost upravljavca in prevoznikov iz prejšnjega
odstavka ne razbremenjuje odgovornosti proizvajalcev sestavnih delov in komponent interoperabilnosti posameznih podsistemov, vzdrževalcev, imetnikov vagonov ter izvajalcev drugih
potrebnih storitev, da zagotovijo, da so njihova vozna sredstva,
objekti in naprave, oprema in material skladni z zahtevami in
pogoji za predvideno uporabo tako, da jih lahko upravljavec ali
prevozniki v železniškem prometu varno vključijo v uporabo.
24. člen
(spremljanje varnosti)
(1) Zaradi ocene doseganja skupnih varnostnih ciljev (v
nadaljnjem besedilu: SVC) in spremljanja splošnega razvoja
varnosti v železniškem prometu ministrstvo analizira informacije o skupnih varnostnih kazalcih iz letnih poročil varnostnega
organa, kot je določeno v zakonu, ki ureja železniški promet.
(2) Vsako leto do 30. junija upravljavec in prevozniki
predložijo varnostnemu organu letno varnostno poročilo za
prejšnje koledarsko leto. To varnostno poročilo vsebuje:
a) informacije o tem, kako se izpolnjujejo SVC organizacije, in o rezultatih varnostnih načrtov;
b) opis razvoja nacionalnih varnostnih kazalnikov iz Priloge I Direktive 2004/49/ES, če je to pomembno za organizacijo,
ki pripravlja poročilo;
c) rezultate notranje varnostne revizije;
d) ugotovitve o pomanjkljivostih in slabostih pri izvajanju
železniškega prometa in upravljanju železniške infrastrukture,
ki bi lahko bile pomembne za varnostni organ.
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25. člen
(skupne varnostne metode in skupni varnostni cilji)
(1) Skupne varnostne metode (v nadaljnjem besedilu:
SVM) opisujejo način ocenjevanja stopnje varnosti in doseganja varnostnih ciljev ter skladnost z drugimi varnostnimi
zahtevami.
(2) SVC vsebujejo definicije najmanjše varnostne ravni, ki
jo morajo doseči različni deli železniškega sistema ter celoten
železniški sistem, izražene v sprejemljivosti tveganja.
(3) SVM in SVC sprejme Evropska komisija in jih objavi
v Uradnem listu EU.
(4) Na podlagi sprejetih SVM in njihovih revizij z namenom doseganja SVC in revidiranih SVC varnostni organ pravočasno pripravi vse potrebne spremembe nacionalnih varnostnih
predpisov. Pri tem upošteva časovne roke uresničevanja, ki jih
določajo SVC.
26. člen
(nacionalni varnostni predpisi)
(1) Vprašanja v zvezi s projektiranjem, gradnjo, nadgradnjo, obnovo, vzdrževanjem, vključitvijo v obratovanje in obratovanjem železniških podsistemov ter druga vprašanja, pomembna za varnost železniškega prometa se podrobneje uredijo v
podzakonskih predpisih, ki jih izda minister. Varnostni organ na
primeren način zagotavlja, da so nacionalni varnostni predpisi
na voljo upravljavcu, prevoznikom v železniškem prometu ter
prosilcem za varnostno spričevalo in varnostno pooblastilo.
(2) Ministrstvo takoj obvesti Evropsko komisijo o vsaki
spremembi nacionalnih varnostnih predpisov in o vsakem novem nacionalnem varnostnem predpisu, ki se morebiti sprejme,
razen če se predpis v celoti nanaša na izvajanje TSI.
(3) Če se namerava po sprejetju SVC izdati nov nacionalni varnostni predpis, ki zahteva višjo raven varnosti kakor
SVC, ali če se namerava izdati nov nacionalni predpis, ki
lahko vpliva na delovanje prevoznikov v železniškem prometu
iz drugih držav članic Evropske unije na ozemlju Republike
Slovenije, mora ministrstvo osnutek nacionalnega varnostnega
predpisa predložiti Evropski komisiji v pregled skupaj z razlogi
za njegovo izdajo.
(4) Če Evropska komisija Republiko Slovenijo obvesti, da
meni, da osnutek varnostnega predpisa ni v skladu s SVM ali
vsaj z uresničevanjem SVC, ali meni, da predstavlja sredstvo
samovoljne diskriminacije ali prikrito omejevanje prevozov med
državami članicami Evropske unije po železnici, se začasno
ustavi sprejemanje, začetek veljavnosti ali izvajanje predpisa,
dokler se v šestih mesecih ne sprejme dokončne odločbe.
(5) Če Evropska komisija sprejme ustrezno odločbo, s
katero ugotovi, da osnutek varnostnega predpisa ni v skladu s
SVM ali vsaj z uresničevanjem SVC ali da predstavlja sredstvo
samovoljne diskriminacije ali prikrito omejevanje prevozov med
državami članicami Evropske unije v železniškem prometu,
ministrstvo ukrene vse potrebno, da se odločba izvrši.
(6) Ministrstvo obvesti Evropsko komisijo o nacionalnih
varnostnih predpisih:
– povezanih z obstoječimi nacionalnimi varnostnimi cilji in
varnostnimi metodami;
– ki določajo zahteve za sisteme varnega upravljanja in za
varnostno spričevalo prevoznikov v železniškem prometu;
– ki določajo zahteve za odobritev začetka obratovanja
in vzdrževanje novih in bistveno spremenjenih tirnih vozil, ki
še niso zajeta v TSI, s tem da mora obvestilo vsebovati predpise za izmenjavo tirnih vozil med prevozniki v železniškem
prometu, sisteme registracije in zahteve glede postopkov preskusov;
– ki obsegajo skupne operativne predpise za železniška
omrežja, ki še niso zajeta v TSI, vključno s pravili v zvezi s
sistemom signalizacije in vodenja prometa;
– ki določajo zahteve za dodatne notranje operativne
predpise (predpise družbe), ki jih morajo uveljaviti upravljavec
in prevozniki v železniškem prometu;
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– ki določajo zahteve za izvršilne železniške delavce,
vključno z merili izbire, zdravstvenimi sposobnostmi in poklicnim usposabljanjem ter podeljevanjem spričeval, če še niso
zajeti v TSI;
– ki urejajo preiskavo nesreč, resnih nesreč in incidentov.
27. člen
(sistem varnega upravljanja)
(1) Upravljavec in prevozniki v železniškem prometu vzpostavijo sisteme varnega upravljanja svoje dejavnosti tako, da
se zagotovi doseganje vsaj SVC za celotni železniški sistem.
Sistem varnega upravljanja mora biti skladen z nacionalnimi
varnostnimi predpisi, varnostnimi zahtevami iz TSI ter SVM.
(2) Sistem varnega upravljanja mora vsebovati elemente
iz Priloge III Direktive 2004/49/ES, prilagojene značilnostim,
obsegu in drugim pogojem za opravljanje dejavnosti upravljavca ali prevoznika v železniškem prometu. Ta sistem mora
zagotoviti kontrolo vseh tveganj, povezanih z njihovo dejavnostjo, vključno z vzdrževanjem in oskrbo z materialom ter
poslovanjem s pogodbeniki. Sistem varnega upravljanja mora
upoštevati tudi tveganja, povezana z delovanjem tretjih oseb.
(3) Sistem varnega upravljanja upravljavca mora upoštevati učinke dejavnosti različnih prevoznikov na omrežju prog,
zato mora vsebovati določbe, ki omogočijo vsem prevoznikom
v železniškem prometu, da izvajajo dejavnosti v skladu s TSI in
nacionalnimi varnostnimi predpisi ter s pogoji iz njihovega varnostnega spričevala. Sistem varnega upravljanja upravljavca
mora vsebovati tudi koordinacijo nujnih postopkov v nepredvidljivih situacijah z vsemi prevozniki v železniškem prometu.
(4) Vsi pomembni deli sistema varnega upravljanja se
morajo dokumentirati. Zlasti mora biti opisana porazdelitev
odgovornosti v organizaciji upravljavca ali prevoznika v železniškem prometu. Prikazano mora biti, kako poslovodstvo zagotavlja nadzor na različnih ravneh, kako so vključeni predstavniki
zaposlenih na vseh ravneh in kako je zagotovljeno nenehno
izboljševanje sistema varnega upravljanja.
2. Preiskava nesreč, resnih nesreč in incidentov
28. člen
(preiskovalni organ)
(1) Preiskavo nesreč, resnih nesreč in incidentov opravlja
stalni preiskovalni organ, ki je v takih primerih pristojen opravljati preiskavo skladno z določili tega zakona in zakona, ki
ureja železniški promet.
(2) Preiskovalni organ mora imeti vsaj enega preiskovalca
ali preiskovalko (v nadaljnjem besedilu: preiskovalec), ki je
usposobljen, da v primeru resne nesreče, nesreče ali resnega
incidenta opravlja funkcijo glavnega preiskovalca.
29. člen
(pooblastila preiskovalnega organa)
(1) Preiskovalnemu organu morajo pristojni organi, prevozniki, upravljavec in druge vpletene osebe omogočiti učinkovito, hitro in neodvisno opravljanje njegovih nalog. Preiskovalni
organ ima pravico do:
a) prostega dostopa do kraja nesreče, resne nesreče ali
incidenta in do vpletenih tirnih vozil, infrastrukturnih objektov
ter tudi do objektov in naprav za upravljanje prometa in signalizacijo;
b) takojšnega popisa dokazov in nadzorovane odstranitve
razbitin, infrastrukturnih objektov in naprav ali njihovih sestavnih delov za pregled ali analizo;
c) dostopa in uporabe posnetkov naprav za snemanje
verbalnih sporočil na vlaku in evidentiranje delovanja sistema
signalizacije, vodenja prometa in upravljanja prometa;
d) dostopa do rezultatov preiskav teles žrtev;
e) dostopa do rezultatov preiskav vlakovnega osebja in
drugih oseb, vpletenih v nesrečo, resno nesrečo ali incident;
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f) zaslišanja vpletenih železniških delavcev in drugih

g) dostopa do vseh ustreznih informacij ali evidenc upravljavca, vpletenih prevoznikov in varnostnega organa.
(2) Preiskava se opravi neodvisno od sodne preiskave in
ne sme vzpostavljati domneve o krivdi oziroma odgovornosti
za nesrečo, resno nesrečo ali incident.
(3) Preiskovalci preiskovalnega organa imajo službeno
izkaznico, ki jo predpiše minister.
30. člen
(pomoč preiskovalnemu organu)
Preiskovalni organ lahko zahteva pomoč preiskovalnih
organov iz drugih držav članic Evropske skupnosti ali od Evropske železniške agencije, da se zagotovi sodelovanje oseb s
strokovnim znanjem in izkušnjami, potrebnimi za izvedbo preiskave, ali da se opravijo tehnični pregledi, analize ali ocene.
31. člen
(preiskovalni postopek)
(1) Preiskovalni organ preiskuje nesreče, resne nesreče
in incidente na območju Republike Slovenije. Če se je nesreča,
resna nesreča ali incident zgodil na mejnih objektih med Republiko Slovenijo in drugo državo ali v njihovi bližini, se lahko preiskovalni organi prizadetih držav dogovorijo, da opravi preiskavo
samo eden od njih ali da jo opravijo skupaj. Preiskovalnemu
organu druge države se v prvem primeru omogoči sodelovanje
pri preiskavi in neovirana souporaba rezultatov. Preiskovalni
organi iz druge države so povabljeni k udeležbi pri preiskavi,
če je v dogodek vpleten prevoznik, ki ima sedež in je pridobil
licenco v tej državi.
(2) Preiskovalni organ zagotovi vsa sredstva, ki so potrebna za opravljanje preiskave. Glede na naravo nesreče, resne
nesreče ali incidenta lahko zagotovi tudi zunanje strokovnjake,
ki imajo operativno in tehnično strokovno znanje ter izkušnje
za pomoč pri preiskavi.
(3) Preiskovalni organ mora vsem v nesreči, resni nesreči
ali incidentu udeleženim stranem dati možnost, da so zaslišani
oziroma da dajo izjavo o dogodku in jim omogočiti souporabo
rezultatov preiskave.
(4) Upravljavec, prevozniki, varnostni organ, žrtve in njihovi sorodniki, lastniki poškodovanega premoženja, proizvajalci,
pristojni organi za ukrepanje ob nesrečah, resnih nesrečah in
incidentih, predstavniki vpletenih strani in uporabniki morajo
biti redno obveščeni o preiskavi in njenem poteku. Če je to
izvedljivo, se vsem navedenim omogoči, da dajo svoje mnenje
in stališče o preiskavi ter pripombe k osnutkom poročil preiskovalnega organa.
(5) Preiskovalni organ in drugi pristojni organi morajo
končati preiskavo na kraju nesreče, resne nesreče ali incidenta v najkrajšem možnem času, tako da lahko upravljavec čim
prej popravi poškodovano infrastrukturo in vzpostavi železniški
promet.
32. člen
(poročila preiskovalnega organa)
(1) O preiskavi nesreče, resne nesreče ali incidenta preiskovalni organ pripravi poročilo v obliki, ki je primerna glede
na vrsto in resnost dogodka ter glede na pomen ugotovitev
preiskave. V poročilu navede cilje preiskave in po potrebi tudi
varnostna priporočila.
(2) Preiskovalni organ objavi končno poročilo v najkrajšem možnem času, vendar ne pozneje kot v 12 mesecih po
nesreči, resni nesreči ali incidentu. Poročilo, kolikor je mogoče,
upošteva strukturo poročila iz Priloge V Direktive 2004/49/ES.
Poročilo se skupaj z varnostnimi priporočili pošlje vsem subjektom, navedenim v tretjem in četrtem odstavku prejšnjega člena,
ter pristojnim organom in subjektom v drugih državah članicah
Evropske unije.
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(3) Preiskovalni organ vsako leto, najpozneje do 30. septembra, objavi letno poročilo za preteklo leto o preiskavah,
opravljenih v prejšnjem letu, varnostnih priporočilih, ki so bila izdana, in ukrepih, sprejetih v skladu s prej izdanimi priporočili.
33. člen
(informacije, ki jih je treba poslati
Evropski železniški agenciji)
(1) Preiskovalni organ mora v enem tednu po odločitvi
o začetku preiskave obvestiti Evropsko železniško agencijo o
začetku preiskave. V obvestilu navede datum, čas, kraj in vrsto
dogodka ter njegove posledice glede smrtnih žrtev, poškodb in
materialne škode.
(2) Preiskovalni organ pošlje Evropski železniški agenciji
izvod končnega poročila o preiskavi dogodka in letno poročilo
iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
34. člen
(obveznost upravljavca in prevoznikov
pri preiskavi nesreč, resnih nesreč in incidentov)
(1) Poleg preiskovalnega organa morajo tudi upravljavec
in prevozniki storiti vse potrebno, da v okviru svojih pristojnosti
in delovnih področij ugotovijo vzroke nesreč, resnih nesreč in
incidentov v železniškem prometu ter okoliščine, v katerih so
nastali. Še posebej pozorno morajo preiskati vzroke nesreč, resnih nesreč in incidentov, ki jih preiskovalni organ ne preišče.
(2) Upravljavec in prevozniki morajo voditi evidenco o
nesrečah, resnih nesrečah in incidentih v železniškem prometu
ter o drugih pojavih, pomembnih za varen železniški promet.
(3) Kadar so vzroki ali posledice dogodka izključno na
strani upravljavca ali prevoznika, opravi preiskavo upravljavec
ali prevoznik sam. Če se vzroki ali posledice nanašajo na upravljavca in na prevoznike, opravijo preiskavo skupaj.
35. člen
(obveščanje)
(1) Upravljavec in prevozniki morajo takoj in ob vsakem
času obvestiti Prometni inšpektorat Republike Slovenije o nesrečah in resnih nesrečah, v katerih so bile poškodovane osebe
ali je nastala velika škoda, ter o nesrečah in resnih nesrečah,
ki imajo znake kaznivega dejanja.
(2) Prevozniki in upravljavec morajo nemudoma obveščati
preiskovalni organ o resnih nesrečah, nesrečah in incidentih v
železniškem prometu.
(3) Način obveščanja o nesrečah, resnih nesrečah in
incidentih ter način preiskave, evidentiranja, statističnega spremljanja ter objavljanja podatkov, ki jih morajo preiskati upravljavec in prevozniki, predpiše minister.
36. člen
(reševanje oseb)
(1) Ob resnih nesrečah in nesrečah v železniškem prometu morajo upravljavec in prevozniki reševati osebe in pomagati
poškodovanim.
(2) Osebe, ki so ali pridejo na kraj resne nesreče in nesreče, v kateri je bil kdo poškodovan, morajo takoj obvestiti
center za obveščanje ali policijo in sodelovati pri reševanju
poškodovancev takoj, ko so vzpostavljeni pogoji za njihovo
osebno varnost pri reševanju.
IV. SPLOŠNE DOLOČBE O PODSISTEMIH
37. člen
(vzdrževanje podsistemov)
(1) Železniški podsistemi se morajo redno vzdrževati in
občasno pregledati tako, da brezhibno delujejo ter zagotavljajo
varnost železniškega prometa.
(2) Vzdrževanje podsistemov iz točk a), b) in c) tretjega odstavka 2. člena tega zakona obsega dela, ki ohranjajo
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normalno obratovalno sposobnost in zagotavljajo prometno
varnost. V vzdrževanje sodijo tudi zamenjava v okviru vzdrževanja, nadzor nad podsistemi, zagotovitev vzpostavitve prevoznosti prog ob naravnih in drugih nesrečah, vodenje registrov
in evidenc in izvajanje meritev posameznih parametrov ali
delov sistema.
(3) Zamenjave v okviru vzdrževanja se izvajajo na podlagi
obstoječe tehnične dokumentacije ali projektne dokumentacije
in za njih ni potrebno novo obratovalno dovoljenje.
(4) Minister natančneje predpiše vrste in način izvedbe
vzdrževalnih del, način in postopek rednega nadzora nad stanjem podsistemov ali delov podsistemov, vodenje evidenc ter
roke za izvajanje vzdrževalnih del ali pregledov posameznih
podsistemov ali delov podsistemov.
37.a člen
(izvajanje obnov in nadgradenj)
(1) Obnove ali nadgradnje, ki se izvajajo po postopku
vzdrževalnih del v javno korist, se izvajajo na podlagi izdelane
projektne in tehnične dokumentacije.
(2) Za obnove ali nadgradnje, ki se izvajajo po postopku
vzdrževalnih del v javno korist, je potrebno novo obratovalno
dovoljenje, če tako v skladu s prvim odstavkom 16.b člena tega
zakona odloči varnostni organ.
(3) Za obnove in nadgradnje, ki ne izpolnjujejo pogojev
za izvedbo po postopku vzdrževalnih del v javno korist, se
uporabljajo določbe 38. člena tega zakona.
38. člen
(izvajanje gradenj)
(1) Za gradnjo je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje
v skladu s predpisi o graditvi objektov in določbami tega zakona.
(2) Gradnja in nadgradnja javne železniške infrastrukture
je v javnem interesu in v javno korist. Šteje se, da je javni interes za gradnjo ali nadgradnjo javne železniške infrastrukture
izkazan, če je gradnja ali nadgradnja vključena v nacionalni
program razvoja javne železniške infrastrukture, sprejet v skladu z zakonom, ki ureja železniški promet.
(3) Minister izda predpise, s katerimi podrobneje uredi posamezna vprašanja v zvezi s projektiranjem, gradnjo,
nadgradnjo in obnovo podsistemov ali delov podsistemov ter
izvedbo vseh potrebnih postopkov, in predpiše druge zahteve,
pomembne za varnost železniškega prometa.
39. člen
(izvajanje del pod prometom)
(1) Kadar se dela iz 37., 37.a in 38. člena tega zakona
izvajajo pod prometom mora biti pred začetkom del delovišče
zavarovano s signali.
(2) Med trajanjem del mora biti zagotovljen varen železniški promet.
(3) Če se dela izvajajo pod prometom, upravljavec določi
postopke in način obratovanja pod posebnimi pogoji ter načrt
pregleda podsistema po posameznih vmesnih fazah. Pregled
podsistema v vmesni fazi opravita nadzornik ali nadzornica (v
nadaljnjem besedilu: nadzornik) del in upravljavec ob sodelovanju izvajalca del po predložitvi njegove izjave o dokončanju
vmesne faze. Po opravljenem pregledu nadzornik del z vpisom
v gradbeni dnevnik potrdi, da so dela opravljena skladno s
tehničnimi zahtevami in da je varnost prometa pod posebnimi
pogoji zagotovljena. Upravljavec na tej podlagi konča zaporo
prometa in dovoli začasno obratovanje pod posebnimi pogoji.
(4) Po končanih delih morajo biti s proge odstranjeni
ostanki materiala, delovnih sredstev, signalov in drugih predmetov, postavljenih pri opravljanju del, ter nameščene oprema
in naprave, ki zagotavljajo varen železniški promet. Po končanju del, ki se izvajajo pod prometom, se mora tehnični pregled
začeti čimprej oziroma najkasneje v 60 dneh.
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V. INFRASTRUKTURA
1. Zemljišča
40. člen
(ustanovitev stvarne služnosti)
Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi
predpisanega varovanja okolja, cenejša na sosednjem zemljišču ali objektu kot izvedba teh ukrepov na zemljišču železniške
infrastrukture, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega
med sosedom in investitorjem železniške proge, ustanovi stvarna služnost za takšno izvedbo.
41. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo)
Pri načrtovani gradnji ali nadgradnji železniške proge
se zaradi pridobitve potrebnih zemljišč v skladu z zakonom
lastninska pravica na zemljišču in drugi nepremičnini odvzame
ali omeji, če ne pride do sklenitve pogodbe med investitorjem
in lastnikom te nepremičnine.
42. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)
Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz
prejšnjega člena v štirih letih od odvzema ali omejitve lastninske pravice ne začnejo uporabljati za namen razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih zemljišč in drugih
nepremičnin ali pravic v skladu z zakonom. Če je bila med
investitorjem in lastnikom zemljišča ali druge nepremičnine
namesto razlastitve sklenjena pogodba, lahko prejšnji lastnik v
tem primeru zahteva razdrtje pogodbe.
43. člen
(postopek ureditve meje in parcelacije)
Ureditev meje in parcelacija za potrebe gradnje ali nadgradnje javne železniške infrastrukture se izvede na podlagi
katastrskega elaborata. Nenavzočnost predpisano vabljenih
lastnikov oziroma uporabnikov v postopku ureditve mej in parcelacije ali njihovo nestrinjanje z zamejničenjem mej ne zadrži
postopka za evidentiranje mej oziroma izvedbo sprememb
glede novo nastalih mej v zemljiškem katastru in ustreznih
zaznamb v zemljiški knjigi.
44. člen
(kmetijska zemljišča)
(1) Pri iskanju ustreznega nadomestnega kmetijskega
zemljišča oziroma gozda za kmete, ki opravljajo kmetijsko dejavnost kot svojo glavno dejavnost, sodeluje Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
(2) Kmetijska zemljišča, ki so potrebna za gradnjo ali
nadgradnjo javne železniške infrastrukture in so v upravljanju
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, se
neodplačno prenesejo v upravljanje upravljavcu javne železniške infrastrukture.
(3) Za izvedbo pravnega posla s kmetijskim zemljiščem ni
potrebna posebna odobritev občine, v kateri leži to zemljišče.
2. Zaščita proge
45. člen
(progovni pas)
(1) Progovni pas je prostor med osema skrajnih tirov
proge, razširjen na vsako stran od osi skrajnih tirov za 6 m v
naselju oziroma 8 m zunaj naselja ter prostor nad ravnino tirnic
do višine 10 m in prostor pod ravnino tirnic do globine 30 m.
Če progo prečka daljnovod nazivne napetosti 220 kV, se višina
prostora nad ravnino tirnic poveča na 12,75 m, če progo prečka
daljnovod nazivne napetosti 400 kV, pa na 14 m.
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(2) V progovnem pasu se smejo opravljati le dela in graditi
le objekti, napeljave in naprave železniške infrastrukture, ki so
potrebni za delovanje železniškega sistema.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se smejo ob predhodni
pridobitvi projektnih pogojev in s soglasjem upravljavca v progovnem pasu graditi tudi drugi objekti in naprave, povezane s
prevozom potnikov, nakladanjem ali razkladanjem blaga, kakor
tudi napeljevati cevovodi, energetski in komunikacijski vodi ter
druge podobne naprave in objekti v javnem interesu.
(4) Upravljavec mora o vseh posegih v progovni pas, ki
niso v skladu s pogoji iz tega člena ali so v nasprotju s pogoji,
določenimi v soglasju, takoj obvestiti inšpekcijo, pristojno za
železniški promet.
46. člen
(varovalni progovni pas)
(1) Varovalni progovni pas je 100 m širok zemljiški pas, ki
poteka od meje progovnega pasu na obeh straneh proge.
(2) V varovalnem progovnem pasu se smejo na podlagi
predhodnega soglasja upravljavca graditi objekti in postavljati
napeljave in naprave ali saditi drevje le ob določenih pogojih in
na določeni oddaljenosti od proge, odvisno od njihove vrste in
namena, ob ukrepih, ki zagotavljajo varnost ljudi in prometa.
(3) V varovalnem progovnem pasu se ne smejo opravljati
dela, ki bi lahko poškodovala progo ali zmanjšala stabilnost terena (drsenje terena ali usadi, hidrografske spremembe idr.) ali
kakor koli drugače ogrožala ali ovirala železniški promet. Prav
tako se v varovalnem progovnem pasu ne smejo postavljati
kakršne koli naprave ali objekti, ki z barvo, obliko, svetlobo ali
kako drugače ovirajo vidljivost signalov ali lahko glede pomena
signalov spravijo v zmoto izvršilne železniške delavce.
(4) Kadar je zaradi posebno težkih terenskih razmer ali
drugih posebej utemeljenih razlogov gradnja objektov ali postavljanje naprav na predpisani oddaljenosti od proge tehnično
težavna in ekonomsko neupravičena, se ti objekti in naprave
izjemoma lahko gradijo oziroma postavljajo v varovalnem progovnem pasu na razdalji, manjši od predpisane, če se izvedejo
potrebni ukrepi, s katerimi se zagotovi enaka stopnja varnosti
železniškega prometa kot jo zagotavlja gradnja oziroma postavljanje objektov ali naprav na predpisani oddaljenosti od proge.
Odstopanje od predpisanih pogojev mora biti posebej utemeljeno in zanj pridobljeno soglasje upravljavca ali upravljavca
industrijskega tira oziroma druge železnice.
(5) Pogoje iz tretjega odstavka prejšnjega člena in drugega odstavka tega člena predpiše minister.
(6) Lastnik zemljišča v varovalnem progovnem pasu in
upravljavec v progovnem pasu morata ravnati v skladu s predpisi o varstvu pred požarom ter varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
(7) Upravljavec mora o vseh posegih v varovalni progovni
pas, ki niso v skladu s pogoji iz tega člena, takoj obvestiti inšpekcijo, pristojno za železniški promet.
47. člen
(dolžnost ukrepanja v varovalnem progovnem pasu)
(1) Upravljavec mora tam, kjer so možni usadi, hudourniki, zameti, močni vetrovi, poplave in druge nesreče ali če je
kakor koli oviran varen železniški promet ali kjer lahko pride do
oviranja ali ogrožanja varnega železniškega prometa, ukrepati
v skladu s predpisom o varovanju prog in njihovih sestavnih
delov pred naravnimi nesrečami, ki ga izda minister.
(2) Lastniki sosednjih zemljišč ob železniški progi morajo dopustiti prost odtok vode in odlaganje snega na njihovo
zemljišče, če jim s tem ni povzročena škoda. Lastniki zemljišč
v varovalnem progovnem pasu morajo v skladu z zakonom
in ob povrnitvi škode dopustiti dostop do železniške proge in
objektov zaradi njihovega vzdrževanja in izvedbo ukrepov za
zavarovanje prometa ali zmanjšanje škodljivih vplivov na progo, če teh ni mogoče izvesti na zemljišču, ki je del železniške
infrastrukture.
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(3) Upravljavec ima v primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena pravico, da brez posebnega dovoljenja ali
drugega akta postavlja in vzdržuje začasne varovalne naprave
in odlaga material in druga sredstva v varovalnem progovnem
pasu na zemljišče v lasti pravnih ali fizičnih oseb, če je to
potrebno za zagotovitev varnega železniškega prometa ali za
njegovo vzpostavitev.
(4) Ko prenehajo razlogi iz prvega in drugega odstavka
tega člena, mora upravljavec z zemljišča iz prejšnjega odstavka odstraniti začasne varovalne naprave, material in druga
sredstva ter vzpostaviti prejšnje stanje in plačati odškodnino
za uporabo zemljišča v skladu s predpisi.
48. člen
(medsebojna oddaljenost proge in ceste)
(1) Razdalja med progo in javno ali nekategorizirano cesto
(v nadaljnjem besedilu: cesta) mora biti tolikšna, da je med
njima mogoče postaviti vse naprave, potrebne za opravljanje
železniškega prometa na progi in cestnega prometa na cesti,
znašati pa mora najmanj 8 m, merjeno od osi skrajnega tira do
najbližje točke cestišča ceste.
(2) Ob soglasju upravljavca sme biti na hribovitih in težkih
terenih, v soteskah in v drugih podobnih primerih razdalja med
osjo skrajnega tira in najbližjo točko ceste, ki ni avtocesta ali
hitra cesta, tudi manjša od 8 m, pod pogojem, da se prosti profil
ceste in svetli profil proge ne dotikata in da je med njima mogoče postaviti naprave, ki so nujne za varen železniški in cestni
promet, pri čemer mora biti kota zgornjega roba tirnic najmanj
1 m nad cestiščem ceste. Če ni izpolnjen pogoj višinske razlike
med cestiščem ceste in progo, mora upravljavec ceste med
progo in cestiščem ceste postaviti ustrezno varovalno ograjo.
3. Križanja proge in ceste
49. člen
(izvennivojska križanja)
(1) Križanje proge z avtocesto, hitro cesto ali glavno cesto
I. reda mora biti izvennivojsko.
(2) Križanje proge z drugo cesto mora biti izvennivojsko,
če je promet motornih vozil po cesti zelo gost (več kot 7000 vozil povprečnega letnega dnevnega prometa) in če je železniški
promet po progi zelo pogosten (več kot 70 vlakov povprečnega
letnega dnevnega prometa) ali če je največja dovoljena progovna hitrost večja od 160 km/h.
(3) Med uvoznimi in izvoznimi kretnicami, ki so na glavnih
tirih na prometnem mestu, ne sme biti nivojskih prehodov.
50. člen
(novi nivojski prehodi)
(1) Novi nivojski prehodi se smejo graditi le na regionalnih
progah na razdalji, ki ni manjša od 2000 metrov od obstoječega
nivojskega ali izvennivojskega prehoda, če je načrtovani povprečni letni dnevni promet po cesti večji od 250 vozil in je povprečni letni dnevni promet vlakov po progi manjši od 70 vlakov
ter je dovoljena progovna hitrost manjša od 160 km/h.
(2) Izpolnjevanje pogojev za vzpostavitev novega nivojskega prehoda in ustreznost zavarovanja preveri komisija, ki jo
imenuje minister. Komisijo sestavljajo predstavniki varnostnega
organa, upravljavca, investitorja, inšpekcije, pristojne za železniški promet, organa za vodenje investicij v javno železniško
infrastrukturo, upravljavca ceste, policijske uprave in lokalne
skupnosti, na območju katere bo prehod.
(3) Na podlagi mnenja komisije iz prejšnjega odstavka da
minister soglasje za vzpostavitev nivojskega prehoda.
(4) Gradnja začasnega nivojskega prehoda za javni cestni
promet je na progah dopustna samo za čas in potrebe obnove,
nadgradenj in gradenj objektov. Tak nivojski prehod se zavaruje
na način in za obdobje, kot ju določi komisija iz drugega odstavka tega člena. Prehod je treba odstraniti takoj po končanih
delih, zaradi katerih je bil vzpostavljen. Stroške postavitve,
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obratovanja in odstranitve začasnega nivojskega prehoda ter
potrebnih povezovalnih cest nosi tisti, na čigar zahtevo je bil
prehod postavljen.
51. člen
(varnost na nivojskih prehodih)
(1) Prehod vozil ali oseb čez progo je dovoljen le na označenih nivojskih prehodih.
(2) Na nivojskih prehodih imajo vlaki prednost pred vsemi
udeleženci v cestnem prometu.
(3) Nivojski prehod ceste na odseku proge, na katerem je
največja dovoljena progovna hitrost večja od 100 km/h, mora
biti zavarovan z zapornicami ali polzapornicami.
(4) Z zapornicami ali polzapornicami morajo biti zavarovani tudi tisti nivojski prehodi, na katerih to zahtevajo potrebna
preglednost s ceste na progo, gostota in vrsta prometa ter
druge krajevne razmere, pomembne za varnost prometa.
(5) Na nivojskem prehodu, označenem samo s prometnim
znakom, mora upravljavec ceste ali poti zagotoviti zadostno
preglednost s ceste na progo, tako da lahko udeleženci v
cestnem prometu s potrebno pazljivostjo varno in neovirano
prečkajo tak nivojski prehod.
(6) V bližini nivojskega prehoda ob progi ni dovoljeno
graditi objektov, razen objektov, ki so namenjeni železniškemu
prometu, ter saditi drevja, visokega rastlinja ali storiti česa drugega, kar preprečuje ali zmanjšuje preglednost.
(7) Z obeh strani nivojskega prehoda morajo biti na elektrificiranih progah zaščitni višinski profili na razdalji najmanj
8 m od najbližje tirnice, merjeno po cestni osi, v višini 4,5 m
nad voziščem ceste. Zaščitne višinske profile mora postaviti in
vzdrževati upravljavec.
(8) Natančnejše pogoje iz prvega in četrtega odstavka
prejšnjega člena ter četrtega in petega odstavka tega člena
določa predpis, ki ga izda minister v soglasju z ministrom,
pristojnim za notranje zadeve.
52. člen
(razmejitev stroškov)
(1) Stroške za graditev novega nadvoza, podvoza ali
nivojskega prehoda in stroške za ureditev in postavitev s tem
povezanih naprav, s katerimi se zagotavljata varen in neoviran
železniški in cestni promet, nosi investitor.
(2) Če je križanje ceste s progo izvedeno s cestnim podvozom, postane podvoz objekt javne železniške infrastrukture.
Stroške vzdrževanja vozišča skupaj z morebitnimi napeljavami
in napravami v ali ob njem, ki so potrebne za nemoteno in varno uporabo ceste, nosi upravljavec ceste.
(3) Če je križanje ceste izvedeno s cestnim nadvozom,
postane nadvoz objekt cestne infrastrukture. Stroške vzdrževanja proge pod nadvozom skupaj z morebitnimi napeljavami
in napravami, potrebnimi za njeno pravilno in varno uporabo,
nosi upravljavec.
(4) Stroške spremembe načina zavarovanja na nivojskem
prehodu zaradi gradnje, rekonstrukcije ali drugih del na cesti,
zaradi prekategorizacije ceste, povečanja povprečnega letnega dnevnega prometa motornih vozil po cesti ali spremembe
prometne ureditve, ter stroške zaradi spremembe zavarovanja
na zahtevo lokalne skupnosti ali druge upravičene osebe, krije
upravljavec ceste.
(5) Stroške v zvezi z vzdrževanjem, obnovo ali nadgradnjo nivojskih prehodov vključno s cestiščem v širini 3 m od
osi skrajnih tirov, stroške progovne signalizacije in naprav za
zagotavljanje varnosti v cestnem prometu (zapornice ali polzapornice ter svetlobni znaki za označevanje prehoda ceste čez
železniško progo, ki so vezani na signalno varnostne naprave
železniške infrastrukture) krije upravljavec.
(6) Stroške postavitve in vzdrževanja cestnoprometne
signalizacije, ki opozarja udeležence cestnega prometa na
nivojski prehod, krije upravljavec ceste.
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53. člen

57. člen

(izredni prevozi čez nivojske prehode in označitev svetle
višine podvoza)

(pogoji postavljanja kontaktnega vodnika
nad nivojskim prehodom)

(1) Za izredne prevoze čez nivojske prehode mora izvajalec izrednega prevoza pridobiti soglasje upravljavca.
(2) Pred podvozi, katerih svetla višina je manjša od največje dovoljene višine cestnega vozila skupaj s tovorom, morajo
biti zaščitni višinski profili in prometni znaki, ki na to opozarjajo
voznike cestnih vozil.
(3) Zaščitne višinske profile in prometne znake iz prejšnjega odstavka mora postaviti in vzdrževati upravljavec ceste.

Kontaktni vodnik enosmernega sistema napetosti 3 kV
mora biti postavljen v višini najmanj 5,35 m nad nivojskim prehodom, kontaktna vodnika enofaznih sistemov 25 kV, 50 Hz in
15 kV, 16 2/3 Hz pa v višini najmanj 5,5 m, merjeno od zgornjega roba tirnice.

4. Prostori za potnike in potnice
54. člen
(urejenost prostorov za potnike in potnice
(v nadaljnjem besedilu: potnike), dostopov do vlakov
in prometnih mest)
(1) Na postajah in postajališčih s povprečnim letnim dnevnim prometom 500 odpravljenih potnikov in najmanj 70 vlakov
morajo biti dostopi do vlakov izvedeni tako, da potniki ne hodijo
čez tire (izvennivojski prehodi, čelni peroni idr.).
(2) Prostori in mesta za sprejemanje, zadrževanje in odpravljanje potnikov, prtljage in pošiljk v železniškem prometu
morajo biti urejeni tako, da zagotavljajo varnost potnikov in
drugih oseb ter cestnih vozil.
(3) Pri novogradnjah in nadgradnjah postaj mora biti zagotovljen izvennivojski dostop do peronov.
(4) Na postajah in postajališčih morajo biti dostopi do
potniških vlakov narejeni tako, da omogočajo čim lažji dostop
potnikom in osebam z omejenimi gibalnimi sposobnostmi.
(5) Postaje in postajališča morajo imeti perone povezane
s prehodi pod progo ali nad njo ali z dohodnimi potmi v nivoju.
(6) Postajališča na dvotirnih progah, razen postajališč z
otočnimi peroni ali kritnimi signali, morajo imeti med tiri ograjo.
(7) Natančnejše pogoje iz tega člena določa predpis, ki
ga izda minister.
5. Cepitev proge
55. člen
(cepitev proge ali tira)
(1) Proga ali industrijski tir se praviloma cepi ali križa z
drugo progo samo na postaji.
(2) Izjemoma se lahko proga ali industrijski tir cepi na
odprti progi, in sicer pod naslednjimi pogoji:
a) cepna kretnica mora imeti ščitni tir, zavarovana mora
biti s kritnimi signali, ki so predsignalizirani, lega kretnice pa
mora biti nadzorovana z zasedenega prometnega mesta;
b) signali morajo biti odvisni od lege cepne kretnice.
(3) Če pogoji iz prejšnjega odstavka niso izpolnjeni, sme
biti največja hitrost vlakov čez kretniško območje 50 km/h.
(4) Če se proga cepi od proge, opremljene z avtostop
napravami, morajo biti tudi kritni signali, ki so predsignalizirani
in varujejo cepno kretnico, opremljeni s progovnimi avtostop
napravami ali pa mora biti vgrajena ščitna kretnica, ki je v odvisnosti s temi signali.
VI. ENERGIJA
56. člen
(pogoji elektrifikacije prog)
(1) Za elektrifikacijo prog se praviloma uporablja enosmerni sistem napetosti 3 kV.
(2) Odstopanja od določbe prejšnjega odstavka so dopustna na podlagi posebnega akta, ki ga izda minister.

58. člen
(varnostni ukrepi na elektrificiranih progah)
(1) Na elektrificiranih progah, kjer obstaja nevarnost poškodb zaradi električnega toka, je treba izvesti varnostne ukrepe v skladu s predpisom, ki ga izda minister.
(2) Električno omrežje mora biti izvedeno tako, da njegovi
škodljivi vplivi ne vplivajo na varno delovanje telekomunikacijskih in signalnovarnostnih naprav ali na dele ostalih naprav, ki
so v neposredni bližini električnega omrežja. Minister v predpisih za posamezne naprave natančneje določi način izvedbe
električnega omrežja in ukrepe, s katerimi se preprečijo škodljivi vplivi na posamezne naprave ali njihove dele.
VII. VODENJE – UPRAVLJANJE IN SIGNALIZACIJA
59. člen
(prometna signalizacija)
(1) V železniški sistem se morajo vgrajevati takšne signalnovarnostne naprave, ki zagotavljajo enotno prometno signalizacijo, ki izvršilne železniške delavce in druge osebe, ki se
gibljejo po železniškem območju, opozarjajo na nevarnost, jih
seznanjajo z omejitvami, prepovedmi in opozorili ter jim dajejo
pooblastila, nujna za varen železniški promet in njihovo osebno
varnost. Ta oprema mora zagotavljati varnost in omogočati
vodenje ter upravljanje voženj vlakov, vključenih v promet na
železniškem omrežju.
(2) Signali morajo biti osvetljeni z lastnim svetlobnim
virom ali prevlečeni z odsevno snovjo.
(3) Izvršilni železniški delavci, pooblaščeni za dajanje
signalnih znakov in drugih znakov, ki se dajejo s prometno
signalizacijo, morajo zagotoviti, da so ti znaki pravilni ter da
so dani, ko so izpolnjeni pogoji, ki jih določajo predpisi, izdani
na podlagi tega zakona. Izvršilni železniški delavci se morajo
ravnati po omejitvah, prepovedih, ukazih in opozorilih, izraženih
s prometno signalizacijo.
(4) Signali morajo omogočati hitro in zanesljivo medsebojno sporazumevanje izvršilnih železniških delavcev pri
opravljanju železniškega prometa.
(5) Če je pomen signala nejasen, morajo izvršilni železniški delavci ravnati tako, da je zagotovljena večja varnost v
železniškem prometu.
(6) Vrste signalov, njihov pomen, osvetlitev, obliko, barvo,
najmanjšo vidno razdaljo, mesto za vgraditev ali postavitev in
način njihove uporabe predpiše minister.
60. člen
(oprema prometnih mest s signalizacijo)
(1) Prometna mesta morajo biti glede na največjo dovoljeno progovno hitrost opremljena:
a) z uvoznimi signali, ki so predsignalizirani, za največjo
dovoljeno progovno hitrost nad 50 km/h čez kretniško območje
na regionalnih progah in ne glede na hitrost na glavnih progah;
uvozni signali morajo biti v taki medsebojni odvisnosti od lege
kretnic na vozni poti, da signalizirajo, ali je vožnjo dovoljeno
nadaljevati z največjo ali z omejeno hitrostjo;
b) z uvoznimi in izvoznimi signali, ki so predsignalizirani
za največjo dovoljeno progovno hitrost nad 100 km/h; uvozni
signali morajo biti v taki medsebojni odvisnosti, da signalizirajo,
ali je vožnjo dovoljeno nadaljevati z največjo ali z omejeno hi-
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trostjo; izvozni signali pa morajo predsignalizirati prvi prostorni
signal v smeri vožnje vlaka, ki nima samostojnega predsignala,
in dovoljevati vožnjo le, če je proga prosta do prvega prostornega signala ali uvoznega signala sosednjega prometnega
mesta. Vsi predsignali ali glavni signali morajo biti opremljeni s
progovnim delom avtostop naprave.
(2) Odseki proge, na katerih je največja dovoljena progovna hitrost nad 100 km/h, morajo biti opremljeni z napravami
za vzpostavljanje radijske zveze med vlakom in mestom, s
katerega se centralno vodi promet.
(3) Na glavnih progah morajo biti vsi predsignali in glavni
signali opremljeni s progovnim delom avtostop naprave.
61. člen
(označevanje začasne nevarnosti, omejitve ali prepovedi)
S signali morajo biti označene tudi začasne nevarnosti,
zlasti tiste, ki nastanejo zaradi nenadne okvare železniških
podsistemov, ter začasne omejitve in prepovedi v železniškem
prometu. Te signale je treba odstraniti takoj, ko ni več razlogov,
zaradi katerih so bili postavljeni.
VIII. VODENJE IN UPRAVLJANJE PROMETA
62. člen
(sestava vlaka)
(1) Sestava vlaka in razporeditev železniških vozil v vlaku
morata zagotavljati učinkovito zaviranje in varno vožnjo na
določeni vlakovni poti.
(2) V vlake se sme uvrstiti le vozilo, ki ustreza določbam
tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov.
(3) Pri sestavljanju vlaka in razporejanju železniških vozil
vanj mora prevoznik upoštevati tudi pravila o prevozu nevarnega blaga.
63. člen
(največja hitrost vlaka)
Največja hitrost vlaka ne sme biti večja od hitrosti, predpisane z voznim redom posameznega vlaka.
64. člen
(zasedenost vlaka med vožnjo)
(1) Vlak mora biti med vožnjo po progi zaseden s predpisanim številom izvršilnih železniških delavcev, ki imajo ustrezno
strokovno izobrazbo in so strokovno usposobljeni, odvisno od
vrste, dolžine vlaka, vrste vlečnega vozila ter opremljenosti
proge in železniških vozil s signalnovarnostnimi in telekomunikacijskimi napravami.
(2) Predpis, ki ureja vsebino iz prejšnjega odstavka, izda
minister.
65. člen
(vodenje evidenc v zvezi z vlaki)
(1) Upravljavec in prevozniki morajo za vsak vlak voditi
evidence o vlakovnem osebju, sestavi, zaviranju in gibanju
vlaka ter dogodkih, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na vozni red
vlaka ali varnost železniškega prometa.
(2) Podrobnejše določbe o vsebini evidenc in načinu njihovega vodenja določa predpis, ki ga izda minister.
66. člen
(vodenje in upravljanje železniškega prometa)
(1) Železniški promet se vodi in upravlja v skladu s tem
zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.
(2) Minister določi način vodenja in upravljanja železniškega prometa, zavarovanje železniškega prometa pozimi,
sestavo vlakov, način zaviranja vlakov, opremljenost vlakov
z zavorami, osvetljevanje in ogrevanje vlakov in varnostne
ukrepe za zaščito železniških delavcev ter druge pogoje za
odvijanje železniškega prometa.
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67. člen
(vozni red)
(1) Železniški promet poteka po vnaprej določenem voznem redu. Vozni red za redni promet potniških vlakov mora biti
na običajen način javno objavljen najmanj 15 dni pred začetkom njegove veljavnosti.
(2) Pri izdelavi voznega reda morajo biti upoštevane največja dovoljena progovna hitrost in druge omejitve, ki vplivajo
na hitrost vlaka.
(3) Prevoznik in upravljavec se morata ravnati po voznem
redu.
(4) Predpis, ki določa izdelavo voznega reda, izda minister.
68. člen
(izredni prevozi)
(1) Prazna ali naložena železniška vozila ne smejo presegati nakladalnega profila, mejne nakladalne mase, predpisane
kode proge ter dovoljenih osnih in dolžinskih obremenitev,
ki jih za proge določa ta zakon in na njegovi podlagi izdani
predpisi.
(2) Prevoz z železniškimi vozili, ki ni v skladu z določbo iz
prejšnjega odstavka tega člena, je izredni prevoz.
(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje upravljavca, s
katerim se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila
za izredni prevoz. O izvedbi izrednega prevoza odloči upravljavec najpozneje v 15 dneh po vložitvi zahteve.
(4) Minister izda predpis o načinu in pogojih opravljanja
izrednih prevozov.
IX. TIRNA VOZILA
69. člen
(pogoji za vožnjo tirnih vozil)
(1) Tirna vozila smejo voziti po progah, če ustrezajo določbam tega zakona, določbam mednarodnih sporazumov, ki
zavezujejo Republiko Slovenijo, in obveznim določilom Mednarodne železniške zveze (UIC).
(2) Na tirnih vozilih z odprtim kuriščem, ki vozijo po progah na požarno ogroženem območju, mora prevoznik izvajati
protipožarne ukrepe.
(3) Minister s soglasjem ministra, pristojnega za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izda predpis, s katerim
natančneje uredi izvajanje protipožarnih ukrepov na tirnih vozilih z odprtim kuriščem.
70. člen
(oprema tirnih vozil z napravami za zaviranje)
(1) Železniška tirna vozila, razen vozil za posebne namene brez lastnega pogona, morajo biti opremljena z napravami
za zaviranje.
(2) Z napravami za ročno zaviranje morajo biti opremljeni
potniški vagoni, motorniki in motorne garniture. Lokomotive in
motorna vozila za posebne namene morajo biti opremljeni z
ročnimi ali s pritrdilnimi zavorami.
(3) Lokomotive, potniški vagoni, motorniki in motorne
garniture morajo biti opremljeni z napravami za sprožitev zaviranja v sili. Te naprave morajo biti lahko dostopne potnikom in
železniškim delavcem.
71. člen
(naprave v vlečnih vozilih)
(1) Vsa vlečna vozila, razen parnih lokomotiv, morajo imeti
naslednjo opremo:
a) avtostop napravo na progah, opremljenih z njo, razen
lokomotiv, ki se uporabljajo samo za premik,
b) naprave radijskih zvez, kadar vozijo po progi, opremljeni z njimi,
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c) budnik,
d) napravo za ogrevanje v vozniških kabinah in prostorih
za potnike,
e) napravo za klimatizacijo vozniških kabin,
f) napravo za dajanje zvočnih signalov,
g) luči za označevanje čela vozil oziroma vlaka,
h) registrirni merilnik hitrosti,
i) gasilnike za začetno gašenje požarov,
j) pribor za prvo pomoč,
k) zunanja vzvratna ogledala ali naprave, s katerimi se
doseže enak namen ali stranska okna oziroma lopute.
(2) Motorniki in motorne garniture morajo imeti poleg
opreme iz prejšnjega odstavka tudi naslednjo opremo:
a) naprave za električno razsvetljavo,
b) sanitarno‑higienske naprave,
c) naprave za prehajanje iz vagona v vagon (razen pri
motornikih),
d) napravo za klimatizacijo prostorov za potnike.
(3) Motorna vozila za posebne namene morajo biti opremljena z napravami, naštetimi v točkah c) do k) prvega odstavka tega člena.
72. člen
(oprema potniških vagonov)

pisi,

Potniški vagoni morajo imeti naslednjo opremo:
a) naprave za ogrevanje,
b) naprave za električno razsvetljavo,
c) sanitarno‑higienske naprave,
d) gasilnike za začetno gašenje požarov,
e) naprave za prehajanje iz vagona v vagon,
f) opremo in naprave, ki jih določajo mednarodni predg) napravo za klimatizacijo prostorov za potnike.
X. IZVRŠILNI ŽELEZNIŠKI DELAVCI
1. Strokovno usposabljanje
73. člen

(strokovna usposobljenost, zdravstveni in drugi pogoji)
(1) Izvršilni železniški delavci morajo biti strokovno usposobljeni za delo, ki ga opravljajo, ter izpolnjevati posebne
zdravstvene in druge pogoje skladno z določbami tega zakona
in na njegovi podlagi izdanih predpisov.
(2) Delodajalec mora izvršilnim železniškim delavcem
zagotoviti delo v omejenem delovnem času in počitek, kot ga
določajo predpisi.
(3) Delovna mesta izvršilnih železniških delavcev in obveznosti delodajalca v zvezi s tem določa predpis, ki ga izda
minister.
74. člen
(strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje)
(1) Izvršilni železniški delavci morajo biti za dela, ki jih
bodo opravljali v železniškem prometu, strokovno usposobljeni
in se morajo stalno strokovno izpopolnjevati. Njihova strokovna
usposobljenost se mora redno in izredno preverjati z izpiti.
Strokovno usposabljanje je teoretično in praktično.
(2) Teoretično usposabljanje, teoretično izpopolnjevanje in
preverjanje teoretične usposobljenosti izvajajo subjekti izobraževanja, ki jih na podlagi javnega razpisa z upravno odločbo
določi varnostni organ. O uspešno opravljenem teoretičnem
usposabljanju in preverjanju teoretične usposobljenosti izda
subjekt izobraževanja potrdilo.
(3) Praktično usposabljanje, praktično izpopolnjevanje in
preverjanje praktične usposobljenosti izvaja delodajalec, ki je
upravljavec, prevoznik ali subjekt, ki zaposluje delavca na delovnem mestu izvršilnega železniškega delavca na industrijskih
tirih ali na progah drugih železnic. O uspešno opravljenem
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praktičnem usposabljanju in preverjanju praktične usposobljenosti delodajalec izda spričevalo.
(4) Redno preverjanje strokovne usposobljenosti delavcev na delovnih mestih izvršilnih železniških delavcev se mora
izvajati najmanj vsaka tri leta, in sicer na področjih poznavanja
operativnih predpisov, znanja o infrastrukturi, tirnih vozilih, napravah in jezikovne usposobljenosti. Jezikovno usposobljenost
se preverja samo pri tistih izvršilnih železniških delavcih, ki jim
je slovenski jezik tuj jezik in njihove naloge zahtevajo komuniciranje z upravljavcem javne železniške infrastrukture v skladu
s točko 8. Priloge VI Direktive 2007/59/ES.
(5) Izredno preverjanje strokovne usposobljenosti delavcev na delovnih mestih izvršilnih železniških delavcev se mora
izvajati:
– po vsaki odsotnosti delavca z dela, ki traja več kot eno
leto,
– če bi delavec zaradi nepoznavanja predpisov lahko
ogrozil varnost prometa; v primeru nepoznavanja predpisov se
opravi izredno preverjanje v tistih delih, za katere se ugotovi,
da jih izvršilni delavec ne obvladuje dovolj,
– če delavec ne izpolnjuje predpisanih obveznosti glede
strokovnega izpopolnjevanja,
– ob izdaji novih predpisov ali ob vsebinskih spremembah
veljavnih predpisov,
– če je delavec pri svojem delu huje kršil predpise, kar bi
lahko ali je povzročilo izredni dogodek oziroma ogrozilo varnost
prometa,
– ob uvajanju novega tipa varnostne naprave, novega
tipa vozila ali novih naprav na progovnih odsekih ali delih
odsekov.
(6) Delodajalec ne sme dovoliti opravljanja dela izvršilnem železniškem delavcu, ki pri preverjanju znanja ni pokazal
zadovoljive strokovne usposobljenosti ali čigar strokovna usposobljenost za to delo ni preverjena.
(7) Subjekti izobraževanja morajo imeti:
– ustrezne prostore;
– ustrezno usposobljene kadre;
– ustrezne objekte in naprave, ki so potrebni za izvajanje
teoretičnega strokovnega usposabljanja, teoretičnega strokovnega izpopolnjevanja in preverjanja teoretične strokovne
usposobljenosti.
(8) Minister podrobneje določi pogoje za opravljanje dejavnosti strokovnega usposabljanja, programe strokovnega
usposabljanja, pogoje in način opravljanja strokovnega izpita,
način strokovnega izpopolnjevanja ter pogoje in način preverjanja strokovne usposobljenosti.
75. člen
(dovoljenje za strojevodjo)
(1) Dovoljenje za strojevodjo je dokument, ki ga izda
varnostni organ in s katerim strojevodja dokazuje izpolnjevanje
pogojev za delovno mesto strojevodje na vseevropskem interoperabilnem železniškem sistemu prometnega omrežja.
(2) Vlogo za pridobitev dovoljenja vloži prosilec ali delodajalec v njegovem imenu.
(3) Dovoljenja za delovna mesta strojevodij so veljavna
na celotnem interoperabilnem železniškem omrežju v Republiki
Sloveniji. Dovoljenja za delovna mesta strojevodij, izdana v
drugih državah članicah Evropske unije, veljajo tudi v Republiki
Sloveniji.
(4) Dovoljenje se prosilcu izda, če izpolnjuje naslednje
pogoje:
a) je duševno in telesno zmožen ter izpolnjuje posebne
zdravstvene pogoje,
b) je dopolnil 20 let starosti,
c) je predložil potrdilo o opravljenem teoretičnem delu
usposabljanja za delovno mesto strojevodje.
(5) Varnostni organ izda dovoljenje čimprej, najpozneje pa
v enem mesecu od prejema popolne vloge. Varnostni organ o
izdanih dovoljenjih vodi register izdanih dovoljenj.
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(6) V registru izdanih dovoljenj se vodijo naslednji podatki:
– osebno ime in EMŠO imetnika,
– datum in kraj rojstva imetnika,
– stalno bivališče imetnika,
– datum izdaje dovoljenja in datum poteka veljavnosti
dovoljenja ter številka dovoljenja,
– ime organa, ki dovoljenje izdaja.
75.a člen
(spričevalo)
(1) Spričevalo je dokument, iz katerega je razvidna praktična usposobljenost izvršilnega železniškega delavca za posamezno delovno mesto, glede na kraj dela, vrsto naprave
oziroma tirnega vozila.
(2) Spričevala so veljavna zgolj za tiste železniške infrastrukture in vozna sredstva, ki so v njih opredeljena.
(3) Spričevalo izda delodajalec, ki je upravljavec, prevoznik ali subjekt, ki zaposluje delavca na delovnem mestu
izvršilnega železniškega delavca na industrijskih tirih ali na
progah drugih železnic.
(4) Za ohranitev veljavnosti spričevala mora izvršilni železniški delavec:
a) imeti veljavno potrdilo o opravljenem teoretičnem delu
usposabljanja za delovno mesto izvršilnega železniškega delavca ali veljavno dovoljenje za strojevodjo;
b) predložiti pisno potrdilo, ki dokazuje telesno in duševno
zmožnost;
c) udeleževati se rednih in izrednih izpopolnjevanj ter
rednega in izrednega preverjanja strokovne usposobljenosti;
d) opravljati preverjanja jezikovne usposobljenosti v primerih, določenih s tem zakonom;
e) ostati v delovnem razmerju pri prevozniku ali upravljavcu, ki mu je spričevalo izdal.
(5) Delodajalec začasno prekliče ali odvzame spričevalo,
če delavec ne izpolnjuje kateregakoli od pogojev za ohranitev
veljavnosti spričevala, navedenih v prejšnjem odstavku. Začasno se prekliče spričevalo, če izvršilni železniški delavec
ne izpolnjuje več katerega od zahtevanih pogojev, vendar jih
lahko v določenem roku zopet izpolni. Spričevalo se odvzame,
če izvršilni železniški delavec pogojev ne more izpolniti zaradi
zdravstvenih razlogov oziroma pogojev ne izpolni po poteku
roka, določenega ob začasnem preklicu spričevala.
(6) Delodajalec mora za svoje izvršilne železniške delavce stalno preverjati veljavnost potrdil o teoretični strokovni
usposobljenosti, dovoljenj in spričeval.
(7) Delodajalec za izvršilne železniške delavce, ki pri njem
izvajajo naloge izvršilnih železniških delavcev, vzpostavi in vodi
stalno ažuriran register izdanih spričeval.
(8) Dostop do njegovih podatkov v registru se omogoči
vsakemu izvršilnemu železniškemu delavcu, ki ima spričevalo,
prek številke dovoljenja za dostop.
(9) Delodajalec mora nemudoma izdati novo spričevalo,
če je imetnik spričevala pridobil dodatno teoretično strokovno
usposobljenost ali dovoljenje oziroma dodatno praktično usposobljenost glede voznih sredstev ali železniške infrastrukture.
(10) Izvršilni železniški delavec ima pravico, da mu delodajalec izda overjeno kopijo spričevala in vseh dokumentov, ki
dokazujejo njegovo usposobljenost.
(11) Na zahtevo izvršilnega železniškega delavca ali varnostnega organa države članice Evropske unije delodajalec
izstavi kopijo podatkov iz registra.
(12) V registru spričeval se vodijo naslednji podatki:
– osebno ime in EMŠO imetnika,
– datum in kraj rojstva imetnika,
– stalno bivališče imetnika,
– datum izdaje spričevala in datum poteka veljavnosti
spričevala ter številka spričevala,
– delovno mesto, za katero je imetnik spričevala usposobljen,
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– ime in naslov prevoznika v železniškem prometu ali
upravljavca železniške infrastrukture, za katerega je imetnik
pooblaščen za vožnjo vlakov,
– kategorija vlakov, ki jih imetnik lahko upravlja,
– vrsta ali vrste voznega sredstva, ki jih imetnik lahko
upravlja,
– infrastrukture, na katerih je imetnik pooblaščen za vožnjo,
– dodatne informacije ali omejitve,
– jezikovno znanje.
2. Pridobitev pravice dela na delovnem mestu izvršilnega
železniškega delavca
76. člen
(pogoji za pridobitev pravice)
Pravico do dela na delovnem mestu izvršilnega železniškega delavca lahko pridobi, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
a) je duševno in telesno zmožen ter izpolnjuje posebne
zdravstvene pogoje,
b) je dopolnil 18 let starosti, razen za strojevodjo, voznika
motornega vozila za posebne namene in prometnika, za katere
velja spodnja starostna meja 20 let,
c) je pridobil potrdilo o teoretični strokovni usposobljenosti
ali dovoljenje za strojevodjo in spričevalo za opravljanje dela na
delovnem mestu izvršilnega železniškega delavca,
d) aktivno obvlada slovenski jezik, če njegove naloge
zahtevajo komuniciranje z upravljavcem javne železniške infrastrukture v skladu s točko 8. Priloge VI Direktive 2007/59/ES.
3. Posebni zdravstveni in drugi pogoji
77. člen
(predhodno ugotavljanje posebnih zdravstvenih pogojev ter
redno in izredno preverjanje telesne in duševne zmožnosti)
(1) Za osebo, ki se usposablja za opravljanje določenih
del izvršilnega železniškega delavca, mora biti pred začetkom
usposabljanja ugotovljeno izpolnjevanje posebnih zdravstvenih
pogojev.
(2) Izvršilni železniški delavec mora izpolnjevati posebne
zdravstvene pogoje in biti telesno in duševno zmožen opravljati
dela, za katera ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
(3) Izvršilni železniški delavec mora opraviti zdravstveni
pregled za preverjanje izpolnjevanja posebnih zdravstvenih pogojev pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto,
za katero so predpisana strožja zdravstvena merila, ali pred
šolanjem ali strokovnim usposabljanjem za to delovno mesto.
(4) Telesna in duševna zmožnost izvršilnega železniškega
delavca se mora preverjati z rednimi in izrednimi zdravstvenimi
pregledi.
(5) Zdravstvene preglede in zdravstveno evidenco izvršilnih železniških delavcev opravlja in vodi pooblaščeni
zdravstveni zavod, ki izpolnjuje predpisane pogoje ter ima
pooblastilo ministra, pristojnega za zdravje, izdano na predlog
ministra. Zdravstvene preglede opravlja zdravnik ali zdravnica
(v nadaljnjem besedilu: zdravnik), specialist medicine dela,
prometa in športa.
(6) Pooblaščeni zdravstveni zavod iz prejšnjega odstavka
mora delodajalca obveščati o ugotovitvah glede telesne in duševne zmožnosti izvršilnega železniškega delavca za opravljanje del, za katera ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
(7) Posebne zdravstvene pogoje izvršilnih železniških
delavcev, roke in način njihovega preverjanja podrobneje določi
minister za zdravje v soglasju z ministrom.
78. člen
(redni zdravstveni pregledi)
Delodajalec napoti izvršilnega železniškega delavca na
redni zdravstveni pregled v predpisanih rokih, odvisno od del,
za katera ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Zdravstveni pregled mora biti opravljen pred potekom predpisanega roka.
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79. člen
(izredni zdravstveni pregledi)
(1) Na izredni zdravstveni pregled se napoti izvršilni železniški delavec:
– za katerega se utemeljeno sumi, da iz zdravstvenih
razlogov ni več zmožen opravljati del, za katera ima sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi,
– po nesreči ali resni nesreči, v kateri je bil udeležen ali
huje poškodovan,
– po več kot tridesetdnevni odsotnosti z izvršilnega delovnega mesta zaradi bolezni,
– v primeru suma na škodljivo rabo ali odvisnost od alkohola,
– v primeru suma na rabo, škodljivo rabo ali odvisnost od
prepovedanih drog,
– v primeru suma na škodljivo rabo ali odvisnost od drugih
psihoaktivnih snovi, vključno z zdravili, ali če se zdravi na način,
ki lahko vpliva na varno opravljanje dela,
– če je podan sum na poklicno bolezen ali poklicno okvaro zdravja, ki vpliva na varno opravljanje dela v železniškem
prometu,
– na zahtevo izvršilnega železniškega delavca, če se ta
ne čuti zmožnega za varno opravljanje svojega dela.
(2) Delavca iz prejšnjega odstavka se pošlje na izredni
zdravstveni pregled na zahtevo delodajalca ali pristojnega inšpektorja oziroma inšpektorice (v nadaljnjem besedilu: inšpektor).
80. člen
(posledice ugotovljene nezmožnosti za opravljanje del,
za katera ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi)
Če se na izrednem ali rednem zdravstvenem pregledu
ugotovi, da izvršilni železniški delavec ne izpolnjuje zdravstvenih pogojev, predpisanih za dela, za katera ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ali če se ugotovi, da ni bil na zdravstvenem
pregledu, na katerega je bil napoten, se šteje, da je nezmožen
opravljati dela, za katera ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi,
in mu jih delodajalec ne sme dovoliti opravljati, dokler traja
ugotovljena nezmožnost.
81. člen
(duševna in telesna zmožnost delavca
za opravljanje dela)
(1) Izvršilni železniški delavec mora ob sklenitvi pogodbe
o zaposlitvi za določeno delovno mesto izvršilnega delavca
podpisati izjavo, da je seznanjen z delovnim procesom in s
psihofizičnimi zahtevami dela, ki ga bo opravljal, ter da se čuti
psihofizično sposoben opravljati to delo. Navedena izjava je
sestavni del pogodbe o zaposlitvi.
(2) Izvršilni železniški delavec ne sme nastopiti dela oziroma mora takoj prenehati delati, če se čuti utrujenega ali bolnega ali iz katerihkoli drugih razlogov nezmožnega opravljati delo,
in mora o tem obvestiti odgovorno osebo delodajalca.
(3) Izvršilni železniški delavec med opravljanjem dela ne
sme uživati alkoholnih pijač, mamil ali psihoaktivnih zdravil ali
drugih psihoaktivnih snovi, niti nastopiti dela, če ima v organizmu alkohol ali je pod vplivom mamil ali psihoaktivnih snovi.
(4) Delodajalec izvršilnemu železniškemu delavcu ne sme
dovoliti opravljanja del, če duševno ali telesno ni zmožen opravljati svojega dela.
(5) Način, obseg, pogostnost in rednost postopka preverjanja duševne ali telesne zmožnosti izvršilnih železniških
delavcev predpiše minister, pristojen za zdravje, v soglasju z
ministrom.
82. člen
(preverjanje duševne in telesne zmožnosti izvršilnega
železniškega delavca za opravljanje dela)
(1) Preverjanje duševne in telesne zmožnosti izvršilnih
železniških delavcev organizira ali izvaja delodajalec.

Št.

36 / 4. 5. 2010 /

Stran

5041

(2) Pooblaščeni delavec delodajalca ali pristojni inšpektor
(v nadaljnjem besedilu tega člena: pooblaščeni delavec) lahko
izvršilnemu železniškemu delavcu zaradi ugotavljanja, ali ima v
organizmu alkohol, odredi ali sam opravi preizkus s sredstvi ali
napravami za ugotavljanje alkohola. Če se s preizkusom ugotovi, da ima izvršilni železniški delavec v organizmu alkohol, mu
pooblaščeni delavec odredi prepoved nadaljnjega opravljanja
dela v trajanju, določenem v odločbi.
(3) Pooblaščeni delavec vodi zapisnik o preizkusu, ki
ga podpiše tudi izvršilni železniški delavec, za katerega je bil
odrejen preizkus. Če odkloni podpis, mora pooblaščeni delavec vzrok odklonitve vpisati v zapisnik in odrediti strokovni
zdravniški pregled (v nadaljnjem besedilu: strokovni pregled)
izvršilnega železniškega delavca.
(4) Izvršilni železniški delavec, ki mu je odrejen preizkus s
sredstvi ali napravami oziroma strokovni pregled, mora ravnati
po odredbi pooblaščenega delavca. Če izvršilni železniški delavec strokovni pregled ali preizkus odkloni ali ga ne opravi tako,
kakor je predpisal proizvajalec sredstev ali naprav, pooblaščeni
delavec to vpiše v zapisnik in odredi prepoved nadaljnjega
dela. Izvršilni železniški delavec lahko odkloni preizkus samo
iz zdravstvenih razlogov; v tem primeru pooblaščeni delavec
odredi strokovni pregled.
(5) Če izvršilni železniški delavec oporeka rezultatu preizkusa, pooblaščeni delavec odredi strokovni pregled. Izvršilnega
železniškega delavca odpelje s službenim vozilom na strokovni
pregled pooblaščeni delavec, ki je pregled odredil. Stroške prevoza izvršilnega železniškega delavca do kraja, kjer se opravi
strokovni pregled, in stroške pregleda plača izvršilni železniški
delavec, če se izkaže, da ima v krvi alkohol. V nasprotnem
primeru stroški prevoza in pregleda bremenijo delodajalca oziroma organ, ki je pregled odredil.
(6) Če pooblaščeni delavec sumi, da je izvršilni železniški
delavec pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih
psihoaktivnih sredstev, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za
varno delo v železniškem prometu, odredi preizkus s posebnimi
sredstvi oziroma napravami ali strokovni pregled in mu prepove
nadaljnje delo. Stroške prevoza do kraja, kjer se opravi preizkus oziroma strokovni pregled, in stroške pregleda oziroma
preizkusa plača izvršilni železniški delavec, če se ugotovi, da je
pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih sredstev. V nasprotnem primeru stroški prevoza in pregleda
bremenijo delodajalca oziroma organ, ki je pregled odredil.
(7) Če pooblaščeni delavec sumi, da izvršilni železniški
delavec zaradi duševnega stanja ali telesne nezmožnosti oziroma bolezni predstavlja nevarnost v železniškem prometu, mu
prepove nadaljnje delo in odredi izredni zdravstveni pregled.
(8) Če zaradi zdravstvenega stanja ali iz objektivnih razlogov ni mogoče opraviti celotnega strokovnega pregleda, mora
zdravnik opraviti tisti del pregleda, ki ga je mogoče opraviti,
in dati mnenje o znakih vedenjskih motenj, ki kažejo na vpliv
alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih
snovi.
(9) O strokovnem pregledu mora zdravnik takoj dati pisno
mnenje o ugotovitvah, do katerih je prišel na podlagi opravljenega pregleda v zvezi z dejstvi iz prejšnjega odstavka, kri in
urin pa takoj poslati v najbližjo pooblaščeno strokovno ustanovo oziroma laboratorij, kjer lahko opravijo analizo. Ustanova
oziroma laboratorij mora o rezultatih analize najpozneje v treh
dneh obvestiti tistega, ki je odredil strokovni pregled.
4. Izmena izvršilnih železniških delavcev
83. člen
(trajanje izmene)
(1) Izmena izvršilnega železniškega delavca ne sme trajati več kot 12 ur.
(2) V čas trajanja izmene se štejejo:
a) čas priprave na delo,
b) čas dela,
c) čas prekinitve do največ 2 uri,
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d) čas, potreben za dokončanje dela,
e) čas režijskega potovanja v teku izmene.
(3) Prekinitev dela, ki traja več kot dve uri, se ne šteje v
trajanje izmene, če je izvršilnemu železniškemu delavcu zagotovljen ustrezen počitek. Če je za posamezno delo s predpisi
določena obvezna primopredaja službe, se čas primopredaje
delavca, ki prevzema delo, ne šteje v čas trajanja izmene.
(4) Ob nesreči, resni nesreči ali incidentu v železniškem
prometu ali zaradi naravne nesreče se trajanje izmene, določene v prvem odstavku, lahko podaljša za največ dve uri, če se
izvršilni železniški delavec čuti zmožnega za opravljanje dela.
(5) Merila za delo v izmenah izvršilnih železniških delavcev ter druge pogoje, ki se nanašajo na počitek in druga vprašanja dela v izmenah, predpiše minister v soglasju z ministrom,
pristojnim za delo.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Organ notranjega nadzora mora v primerih iz četrtega
odstavka 74. člena, 80. člena, prvega odstavka 83. člena, prvega in drugega odstavka 84. člena in 86. člena odstraniti delavca
z dela in odrediti izredno preverjanje strokovne usposobljenosti,
če pa obstaja sum o telesnih ali duševnih zmožnostih delavca,
mora odrediti izredni zdravstveni pregled. Začasno opravljanje
drugega dela v tem času je obveznost delavca, ki traja do ugotovitve o strokovni usposobljenosti oziroma zdravstveni zmožnosti delavca, ki se mora izvesti najpozneje v enem mesecu.
(3) Ugovor zoper odločbo organa notranjega nadzora,
s katero je delavcu na podlagi prejšnjega odstavka odrejeno
izredno preverjanje strokovne usposobljenosti ali izredni zdravstveni pregled, ne zadrži izvršitve.
7. Posebni varnostni ukrepi

84. člen

89. člen

(čas vožnje vlečnega vozila in motornih vozil
za posebne namene v eni izmeni)

(začasna prepoved opravljanja dela)

(1) Izvršilni železniški delavec, ki upravlja vlečno vozilo
ali motorno vozilo za posebne namene, sme v eni izmeni voziti
vlečno vozilo ali motorno vozilo za posebne namene največ
10 ur.
(2) Neprekinjena vožnja sme trajati največ 4 ure.
(3) Postanki, krajši od 10 minut, se štejejo v čas trajanja
neprekinjene vožnje.
5. Odmori in počitki
85. člen
(odmor med delovnim časom)
Delodajalec mora izvršilnim železniškim delavcem določiti
odmor med delom in zagotoviti njegovo izrabo v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, in kolektivno pogodbo. Delodajalec lahko določi odmor med delovnim časom le v enkratnem
trajanju razen v primerih, ko je treba zaradi tehnološkega
procesa dela ali dolžine trajanja izmene določiti odmor v dveh
delih, pri čemer en del ne sme biti krajši od 30 minut.
86. člen
(dnevni počitek med dvema izmenama)
Dnevni počitek izvršilnih železniških delavcev mora med
dvema zaporednima izmenama trajati dvojno število ur opravljene izmene. Če traja izmena šest ur ali manj, mora trajati
počitek med dvema zaporednima izmenama najmanj 12 ur.
87. člen
(način določanja odmora med delovnim časom, dnevnega
in tedenskega počitka ter razporejanja v izmene)
Odmor med delovnim časom, dnevni in tedenski počitek
in razporeditev v izmene izvršilnih železniških delavcev se,
odvisno od organizacije železniškega prometa, izpolnjevanja
voznega reda in drugih pogojev, ki vplivajo na duševno in telesno zmožnost teh delavcev za varno opravljanje dela, določijo
s kolektivno pogodbo ali s splošnim aktom, ki ga sprejmejo
upravljavec in prevozniki v skladu s svojim sistemom varnega
upravljanja in v skladu z zakonom in predpisom iz petega odstavka 83. člena tega zakona, vsak za svoje delavce.
6. Notranji nadzor
88. člen
(organiziranost in izvajanje notranjega nadzora)
(1) Upravljavec in prevozniki morajo organizirati notranji
nadzor in trajno skrbeti za varen železniški promet skladno s
tem zakonom, na njegovi podlagi izdanimi predpisi in splošnimi
akti. Upravljavec in prevozniki s splošnim aktom določijo organiziranost tega nadzora ter pooblaščene delavce za njegovo
izvajanje.

(1) Pooblaščeni delavec delodajalca ali inšpektor izvršilnemu železniškemu delavcu začasno prepove opravljanje
dela:
– če se mu odredi izredno preverjanje strokovne usposobljenosti,
– če pri preverjanju strokovne usposobljenosti ne pokaže
ustreznega znanja za opravljanje dela,
– če ne gre na strokovno preverjanje, na katero je poslan,
– če se mu odredi izredni zdravstveni pregled,
– če po izvidu in mnenju pooblaščenega zdravstvenega
zavoda duševno ali telesno ni zmožen opravljati dela ali ne
izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev,
– če ne gre na zdravstveni pregled, na katerega je poslan,
– če je delavec pri svojem delu huje kršil predpise, kar bi
lahko ali je povzročilo izredni dogodek oziroma ogrozilo varnost
prometa.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka se delavcu prepove
opravljati delo vse dotlej, dokler se s preverjanjem strokovne
usposobljenosti oziroma z zdravstvenim pregledom ne ugotovi,
da je zmožen za opravljanje svojega dela.
(3) Izvršilni železniški delavec, ki mu je bilo začasno prepovedano opravljanje dela, povezanega z varnostjo železniškega prometa, ne sme opravljati teh del, dokler traja prepoved,
mora pa opravljati delo, odrejeno z odločbo delodajalca.
90. člen
(začasna prepoved opravljanja dela na kraju samem)
(1) Pooblaščeni delavec delodajalca oziroma inšpektor na
kraju samem začasno prepove delo izvršilnemu železniškemu
delavcu, če ugotovi:
– da opravlja delo ali da poskuša opravljati delo, očitno pa
je v takem duševnem ali telesnem stanju (utrujenost, bolezen,
vpliv zdravil, mamil ali drugih opojnih sredstev), da ni zmožen
varno opravljati svojih del in nalog,
– da opravlja delo dlje od dovoljenega trajanja delovnega
časa v eni izmeni,
– da upravlja vlečno vozilo ali motorno vozilo za posebne
namene dlje od dovoljenega časa,
– da neprekinjeno vozi vlečno vozilo ali motorno vozilo za
posebne namene dlje od dovoljenega časa,
– da njegov dnevni počitek med zaporednima izmenama
ni trajal predpisan čas,
– da je bil v izmeni, ki jo opravlja, udeležen v nesreči ali
resni nesreči v železniškem prometu,
– da je bil v izmeni, ki jo opravlja, udeležen v incidentu,
ki bi v podobnih okoliščinah lahko povzročil nesrečo ali resno
nesrečo.
(2) Izvršilnemu železniškemu delavcu izda inšpektor oziroma pooblaščeni delavec delodajalca skladno z razlogi iz
prejšnjega odstavka odločbo o začasni prepovedi opravljanja
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dela in v njej navede čas trajanja prepovedi opravljanja del, ki
ga določi glede na ukrepe, ki jih je po ugotovitvi primerov iz
prejšnjega odstavka potrebno izvesti (izredno preverjanje strokovne usposobljenosti, izredni zdravstveni pregled ipd.).
91. člen
(izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi in vrste disciplinskih
ukrepov zaradi kršitve obveznosti iz delovnega razmerja
v zvezi z varnim železniškim prometom)
(1) Delavcu, ki naklepoma ali iz hude malomarnosti huje
krši pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja v
zvezi z varnim železniškim prometom in s svojim ravnanjem
povzroči ogrožanje človeških življenj, varno odvijanje železniškega prometa ali večjo materialno škodo, se izredno odpove
pogodba o zaposlitvi po postopku, ki ga določa zakon, ki ureja
delovna razmerja.
(2) Delavcu, ki krši pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja v zvezi z varnim železniškim prometom, lahko
delodajalec izreče enega od naslednjih disciplinskih ukrepov:
– opomin,
– denarno kazen,
– začasna razporeditev na druga dela.
(3) Opomin izreče disciplinski organ delodajalca delavcu
za vsako kršitev pogodbene in druge obveznosti iz delovnega
razmerja v zvezi z varnim železniškim prometom.
(4) Denarno kazen izreče disciplinski organ delodajalca
delavcu, katerega kršitev pogodbene in druge obveznosti iz
delovnega razmerja v zvezi z varnim železniškim prometom
je povzročila ali bi lahko povzročila materialno škodo ali je
ogrozila ali bi lahko ogrozila varno oziroma urejeno odvijanje
železniškega prometa. Maksimalna višina in čas, za katerega
se lahko izreče denarna kazen, se določita s kolektivno pogodbo dejavnosti.
(5) Delavec, ki krši pogodbene in druge obveznosti iz
delovnega razmerja v zvezi z varnim železniškim prometom, je
lahko začasno razporejen na drugo delo. Maksimalen čas, za
katerega se lahko delavca razporedi na drugo delo, se določi
s kolektivno pogodbo dejavnosti.
XI. NOTRANJI RED
92. člen
(notranji red v železniškem prometu)
(1) Na železniškem območju in v vlakih morajo potniki in
druge osebe spoštovati notranji red v železniškem prometu v
skladu s predpisom, ki ga izda minister.
(2) Nadzor nad izvajanjem notranjega reda zagotavljajo
delavci upravljavca in/ali prevoznika, določeni s predpisom iz
prejšnjega odstavka. Navedeni delavci imajo pravico naznaniti
osebe, ki so prekršile notranji red v železniškem prometu, organu, ki je pristojen za inšpekcijski nadzor varnosti v železniškem
prometu.
(3) Delavci upravljavca in/ali prevoznika morajo s predpisanimi ukrepi preprečevati kalitev notranjega reda v železniškem prometu in skaljeni notranji red znova vzpostavljati ter
pri tem odvzeti predmete, ki so bili uporabljeni pri ogrožanju
varnosti železniškega prometa ali za kalitev notranjega reda v
železniškem prometu, ter zahtevati od oseb, ki ogrožajo varnost ali kalijo notranji red v železniškem prometu, javno listino,
s katero se ugotovi njihova identiteta.
(4) Policisti in policistke so dolžni delavcem upravljavca
in/ali prevoznika nuditi pomoč pri preprečevanju kršitev notranjega reda in pri vzpostavitvi predpisanega stanja.
93. člen
(prepovedi)
Zaradi zagotavljanja varnosti železniškega prometa je
prepovedano:
1. pokvariti ali poškodovati progo ali naprave na njej,
železniško tirno vozilo ali opremo vozila;
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2. metati ali polagati kakršne koli predmete na progo ali
metati kakršne koli predmete na železniško vozilo ali z njega;
3. neupravičeno odpirati zapornice na nivojskem prehodu, kar koli dajati ali obešati na zapornice ali polzapornice
ali prometno signalizacijo na nivojskem prehodu ali kakor koli
drugače ovirati njihovo normalno delovanje;
4. v bližini nivojskega prehoda ceste z železniško progo
saditi drevje ali drugo visoko rastlinje ali opravljati dela, ki
zmanjšujejo, preprečujejo ali kakor koli drugače ovirajo preglednost železniške proge;
5. neupravičeno odstraniti začasno varovalno napravo, s
katero je zavarovan železniški promet;
6. prinašati v potniške vagone in prostore, v katerih se
zadržujejo potniki, ter v prostore za prtljago in pošiljke snovi ali
predmete, ki bi utegnili ogroziti varnost potnikov in drugih oseb
v prometu ali jim prizadeti škodo;
7. neupravičeno sprožiti zaviranje v sili;
8. ovirati sprevodnika ali drugega izvršilnega železniškega delavca pri delu (kot npr. z izogibanjem plačilu ali kontroli
vozovnice in podobno);
9. povzročiti s svojim neprimernim vedenjem ali ravnanjem zamudo vlaka;
10. poškodovati ali odtujiti naprave ali dele naprav, ki so
v neposredni ali posredni povezavi z izvajanjem železniškega
prometa in katerih poškodba ali odtujitev bi imela neposreden
ali posreden vpliv na varnost železniškega prometa.
94. člen
(omejitev dostopa in gibanja)
(1) Dostop potnikov, drugih oseb in cestnih ali drugih vozil
na železniško območje in gibanje na njem sta dovoljena le na
določenih mestih v skladu s predpisom iz prvega odstavka
92. člena.
(2) Osebe, ki opravljajo določena dela na železniškem
območju, morajo za to dobiti pisno dovoljenje upravljavca.
Dovoljenje mora pridobiti njihov delodajalec. Dovoljenja ne
potrebujejo:
– izvršilni železniški delavci in delavci upravljavca ali prevoznika, navedeni v njunem sistemu varnega upravljanja, ki so
za gibanje na železniškem območju usposobljeni;
– delavci, ki jih delavci iz prejšnje alineje varujejo oziroma
vodijo;
– preiskovalci preiskovalnega organa;
– pristojni inšpektorji;
– pooblaščeni delavci varnostnega organa;
– pooblaščeni delavci organa za vodenje investicij v javno
železniško infrastrukturo;
– pooblaščeni delavci ministrstva za notranje zadeve, če
morajo službeno opraviti posamezno uradno dejanje ali vstopiti
na železniško območje in se po njem gibati tudi na krajih, ki
niso za to določeni.
(3) Osebe, ki niso izvršilni železniški delavci in se gibljejo
na železniškem območju, morajo upoštevati omejitve, prepovedi, ukaze in opozorila, ki so postavljena na vidnih mestih ali
jih dajejo izvršilni železniški delavci.
95. člen
(osebna varnost)
Osebe, ki nimajo dovoljenja za gibanje na železniškem
območju in se zadržujejo na železniškem območju ali v vlaku,
morajo same skrbeti za svojo osebno varnost. Tem osebam je
prepovedano:
1. hoditi po tirih ali stati na tiru ali v njegovi neposredni
bližini;
2. hoditi ali se zadrževati med rumeno črto in tirom na
peronu;
3. hoditi ali se zadrževati preblizu vlaka ali vagonov, ki
se premikajo;
4. zadrževati se v prostoru med skladiščem in nakladalno‑razkladalno klančino in vozili, ki se premikajo ali se bodo
premikala;
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5. hoditi skozi predor in po drugih gradbenih objektih na
železniški progi;
6. sedeti ali stati pri odprtih vratih ali na stopnicah vagona
in na prehodnih mostičkih ter na drugih mestih, ki niso namenjena prevozu potnikov;
7. prečkati tire na mestih, ki niso določena za prehod;
8. hoditi čez odbojnike ali se plaziti pod njimi;
9. skakati na vozila ali z njih, medtem ko se ta premikajo;
10. voziti se v vlaku, ki ni namenjen prevozu potnikov,
brez dovoljenja prevoznika ali upravljavca;
11. med vožnjo vlaka nagibati se skozi okno in odpirati
vhodna vrata vagona ali se naslanjati nanje;
12. umazati, poškodovati ali odtujevati inventar in drugo
opremo v vlakih za prevoz potnikov in v prostorih, ki so namenjeni potnikom;
13. metati skozi okno vagona kakršne koli predmete ali
odpadke ali izlivati tekočino;
14. parkirati motorna in druga vozila na železniškem območju na mestih, ki niso za to določena;
15. vzpenjati se na strehe tirnih vozil, na naklade odprtih
tovornih vagonov in konstrukcije železniških naprav;
16. s tekočinami polivati ali škropiti konstrukcije železniških naprav, vodnike, izolatorje ali železniška vozila;
17. zlagati kakršen koli material ob drogove voznega
omrežja.
XII. INDUSTRIJSKI TIRI IN PROGE DRUGIH ŽELEZNIC
96. člen
(projektiranje, gradnja in vzdrževanje industrijskih tirov
in prog drugih železnic)
(1) Za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje industrijskih
tirov in prog drugih železnic veljajo splošni predpisi o graditvi
objektov ob upoštevanju določb tega zakona in na njegovi
podlagi izdanih predpisov.
(2) Pogoji, ki veljajo za zagotavljanje varnosti v železniškem prometu, se smiselno upoštevajo tudi za industrijske tire
in proge drugih železnic.
97. člen
(industrijski tiri in proge drugih železnic)
(1) Za industrijske tire in za proge drugih železnic lahko
minister ob upoštevanju varnosti železniškega prometa določi
drugačne pogoje od pogojev, predpisanih s tem zakonom.
(2) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo
tudi za tirna vozila, če se uporabljajo izključno na industrijskem
tiru ali progi druge železnice.
98. člen
(progovni in varovalni progovni pas
ob industrijskem tiru in progah drugih železnic)
Če s predpisom ministra iz prejšnjega člena ni določeno
drugače, je ob industrijskih tirih in progah drugih železnic progovni pas širok 4,5 m od osi skrajnih tirov, varovalni progovni
pas pa 50 m od meje progovnega pasu na obeh straneh proge.
Določbe 45. in 46. člena tega zakona se smiselno uporabljajo
tudi za progovni in varovalni progovni pas ob industrijskem tiru
in progah drugih železnic.
99. člen
(vzdrževanje in ukinitev cepišča industrijskega tira)
(1) Cepno oziroma priključno kretnico industrijskega tira
in tudi cepišče v celoti vzdržuje v imenu in za račun lastnika
industrijskega tira upravljavec.
(2) Stroški ukinitve cepišča industrijskega tira na predlog
njegovega lastnika in stroški vzpostavitve normalnih pogojev
za odvijanje železniškega prometa bremenijo lastnika industrijskega tira.
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100. člen
(vzdrževanje industrijskih tirov ali prog drugih železnic)
(1) Stroške vzdrževanja in vse druge stroške, povezane z
industrijskim tirom ali progo druge železnice, nosi lastnik.
(2) Medsebojna razmerja v zvezi z vzdrževanjem industrijskega tira in v zvezi z zagotavljanjem varnega železniškega
prometa na industrijskem tiru se urejajo s pogodbo med upravljavcem in lastnikom industrijskega tira.
101. člen
(poslovni red)
(1) Industrijski tir in proga druge železnice morata imeti
poslovni red. Poslovni red sprejme lastnik industrijskega tira
oziroma druge železnice. Če tirna vozila prehajajo iz industrijskega tira na javno železniško infrastrukturo in obratno, mora
k poslovnemu redu dati soglasje upravljavec.
(2) Poslovni red določa tehnološki proces dela na industrijskem tiru ali progi druge železnice, največjo hitrost vlakov,
posebne zdravstvene pogoje in potrebno strokovno usposobljenost izvršilnih delavcev, ki vzdržujejo in delajo na industrijskem
tiru ali progi druge železnice, ter način ugotavljanja in preverjanja teh pogojev ter usposobljenosti v skladu z enotnimi merili,
ki so predpisani za izvršilne železniške delavce.
XIII. INŠPEKCIJSKI NADZOR
102. člen
(inšpekcijsko nadzorstvo)
(1) Prometni inšpektorat Republike Slovenije izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in na
njegovi podlagi izdanih predpisov, TSI in drugih predpisov
Evropske unije s področja varnosti železniškega prometa, ki
neposredno veljajo v Republiki Sloveniji.
(2) Inšpekcijsko nadzorstvo opravljajo inšpektorji za železniški promet (v nadaljnjem besedilu: inšpektorji).
(3) Inšpektor mora imeti:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo ustrezne
smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na železniškem področju, ki ga bo nadziral,
– opravljen strokovni izpit za inšpektorja,
– funkcionalno znanje in mora izpolnjevati druge posebne
pogoje, določene v sistemizaciji delovnih mest.
103. člen
(ukrepanje inšpektorja)
(1) Pri ugotovljenih kršitvah zakona ali drugih predpisov
ima inšpektor poleg ukrepov po zakonu o inšpekcijskem nadzoru pravico in dolžnost:
1. odstraniti z dela izvršilnega železniškega delavca;
2. začasno prepovedati delo izvršilnemu železniškemu
delavcu ali drugemu delavcu, ki opravlja delo, povezano z varnostjo v železniškem prometu, če ne izpolnjuje pogojev glede
strokovne usposobljenosti oziroma zdravstvene zmožnosti;
3. zahtevati izredno preverjanje strokovne usposobljenosti ali zdravstvene zmožnosti izvršilnega železniškega delavca
ali drugega delavca, ki opravlja delo, povezano z varnostjo v
železniškem prometu;
4. odrediti ali sam opraviti preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola v krvi oziroma napotiti na strokovni
pregled, ki obsega zdravniški pregled in odvzem krvi, urina ali
drugih telesnih tekočin zaradi ugotavljanja prisotnosti alkohola,
psihoaktivnih sredstev ali mamil;
5. izreči prepoved uvrstitve tirnega vozila v vlak, če bi bila
njegova uvrstitev nevarna za železniški promet;
6. kršilcu z odločbo odrediti, da z dejanjem ali opustitvijo
dejanja odpravi pomanjkljivosti ali nepravilnosti;
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7. odrediti ukrepe za preprečevanje in odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki na vozilih in progovnih napravah
ogrožajo varnost prometa;
8. odrediti, da se začasno izključijo iz prometa vozila, proge in progovne naprave, ki ne ustrezajo predpisanim tehničnim
in drugim pogojem, če bi bila sicer varnost prometa ogrožena;
9. odrediti, da se odpravijo nepravilnosti v železniškem
prometu in da se promet prilagodi določbam zakonov in na
njihovi podlagi izdanih predpisov ali določbam TSI, če je treba,
pa določiti tudi način in odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti
v železniškem prometu;
10. ustaviti dela v progovnem ali varovalnem pasu, ki se
izvajajo na način, s katerim se ogroža varnost železniškega
prometa, ali odrediti ukrepe za varno odvijanje prometa;
11. prepovedati prevozniku nadaljnje izvajanje prevoznih
storitev v železniškem prometu, če zanje nima veljavne licence ali varnostnega spričevala ali če ne izpolnjuje pogojev, na
podlagi katerih je pridobil ta dokument;
12. prepovedati nadaljnje opravljanje nalog upravljavcu,
če ne izpolnjuje pogojev, določenih v varnostnem pooblastilu;
13. ustaviti dela v progovnem ali varovalnem progovnem
pasu, če se izvajajo brez soglasja ali če niso izpolnjene zahteve
iz izdanega soglasja za poseg v progovnem ali varovalnem
progovnem pasu;
14. prepovedati nadaljnje opravljanje del, če osebe, ki
izvajajo dela, nimajo dovoljenja za gibanje v železniškem območju.
104. člen
(odločanje o pritožbi zoper odločbo inšpektorja)
Zoper odločbo inšpektorja je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za promet, v osmih dneh od dneva njene
vročitve.
XIV. KAZENSKE DOLOČBE
105. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 do 30.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. gradi oziroma vzdržuje železniške podsisteme v nasprotju s TSI oziroma drugimi predpisi, ki se uporabljajo za
gradnjo ali vzdrževanje železniških podsistemov (prvi odstavek
9. člena, 37., 37.a in 38. člen);
2. vgrajuje proizvode v nasprotju s petim odstavkom
11. člena;
3. ne pošlje opisa projekta oziroma revidiranega izvedbenega načrta varnostnemu organu (prvi in drugi odstavek
16.b člena);
4. vključi v obratovanje železniški podsistem, ki nima
izdanega uporabnega oziroma obratovalnega dovoljenja (prvi
odstavek 16. člena);
5. vključi v obratovanje tirno vozilo brez obratovalnega
dovoljenja (prvi odstavek 17. člena);
6. tirno vozilo nima dodatnega obratovalnega dovoljenja
ali prvega obratovalnega dovoljenja za tirna vozila, ki niso
skladna s TSI (prvi odstavek 17.b in 17.c člena);
7. ne zagotovi sistema varnega upravljanja v skladu z
27. členom;
8. kot upravljavec ali prevoznik ne razišče vzrokov ali
ne vodi evidence o nesrečah, resnih nesrečah in incidentih v
železniškem prometu v skladu s 34. členom;
9. prometna mesta opremi z opremo in signali v nasprotju
s 60. členom;
10. s signali ne označi začasne nevarnosti ali če teh signalov ne odstrani takoj, ko ni več razlogov, zaradi katerih so
bili postavljeni (61. člen);
11. sestavi vlak in razporedi železniška vozila v vlaku tako,
da nista zagotovljena učinkovito zaviranje in varna vožnja na do-
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ločeni vlakovni poti ali če v vlak uvrsti vozilo, ki ne ustreza določbam zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov (62. člen);
12. vlaka med vožnjo po progi ne zasede s predpisanim
številom izvršilnih železniških delavcev, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo in so strokovno usposobljeni, odvisno od vrste, dolžine vlaka, vrste vlečnega vozila ter opremljenosti proge
in železniških vozil s signalnovarnostnimi in telekomunikacijski
napravami (64. člen);
(2) Z globo od 600 do 1.500 eurov se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika
in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
106. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 3.000 do 25.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. ne vodi registra železniške infrastrukture v skladu z
18.a členom;
2. preiskovalnemu organu ne omogoči opravljanja njegovih nalog v skladu z 29. členom;
3. kot upravljavec ali prevoznik ne obvesti pristojnega
inšpekcijskega organa o nesrečah in resnih nesrečah, v katerih
so bile poškodovane osebe ali je nastala velika škoda, ter o
nesrečah in resnih nesrečah, ki imajo znake kaznivega dejanja,
v skladu s prvim odstavkom 35. člena;
4. ne obvesti preiskovalnega organa o resnih nesrečah, nesrečah in incidentih v skladu z drugim odstavkom
35. člena;
5. ne vzdržuje in občasno ne pregleduje železniških podsistemov tako, da brezhibno delujejo ter zagotavljajo varnost
železniškega prometa (prvi odstavek 37. člena);
6. se obnove ali nadgradnje ne izvajajo na podlagi izdelane projektne in tehnične dokumentacije (prvi odstavek
37.a člena);
7. pred začetkom del na progi ne zavaruje delovišča na
predpisani način in med trajanjem del ne stori, kar je potrebno
za varen železniški promet in varnost delavcev, ali po končanih
delih s proge ne odstrani ostankov materiala, delovnih sredstev,
signalov in drugih predmetov, postavljenih pri opravljanju del,
ter nameščene opreme in naprav, ki zagotavljajo varen železniški promet (39. člen);
8. v progovnem pasu opravlja dela ali gradi objekte, naprave ali napeljave v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom
45. člena ter 98. členom;
9. v varovalnem progovnem pasu brez predhodnega soglasja upravljavca gradi objekte ali postavlja napeljave in naprave ali sadi drevje (drugi odstavek 46. člena in 98. člen);
10. v varovalnem progovnem pasu opravlja dela v nasprotju s tretjim odstavkom 46. člena in 98. členom;
11. v varovalnem progovnem pasu brez soglasja gradi
objekte ali postavlja naprave na oddaljenosti, ki je manjša od
predpisane (četrti odstavek 46. člena in 98. člen);
12. kot upravljavec brez odlašanja ne obvesti inšpekcije,
pristojne za železniški promet, o vseh posegih v progovni ali
varovalni progovni pas, ki niso v skladu s pogoji iz 45. oziroma
46. člena in 98. člena;
13. opravi izredni prevoz čez nivojski prehod brez soglasja upravljavca (prvi odstavek 53. člena);
14. prostorov in mest za sprejemanje, zadrževanje in
odpravljanje potnikov, prtljage in pošiljk v železniškem prometu
ne uredi tako, da zagotavljajo varnost potnikov in drugih oseb
in cestnih vozil (drugi odstavek 54. člena);
15. pozimi železniškega prometa ne opravlja v skladu z
določbami predpisa o ukrepih za zavarovanje železniškega
prometa pozimi (drugi odstavek 66. člena);
16. vozila, s katerimi se opravlja prevoz presegajo nakladalni profil, mejne nakladalne mase, predpisane kode proge
ter dovoljene osne in dolžinske obremenitve (prvi odstavek
68. člena);
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17. opravi izredni prevoz brez dovoljenja upravljavca
(68. člen);
18. na železniških vozilih z odprtim kuriščem, ki vozijo po
progah na požarno ogroženem območju, ne izvaja protipožarnih ukrepov (drugi odstavek 69. člena);
19. brez odločbe varnostnega organa izvaja strokovno
usposabljanje, izpopolnjevanje in preverjanje strokovne usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev (drugi odstavek
74. člena);
20. izvršilni železniški delavec upravlja vlečno vozilo ali
motorno vozilo za posebne namene v eni izmeni več kot 10 ur
ali če traja neprekinjena vožnja vlečnega vozila več kot 4 ure
(84. člen);
21. dnevni počitek izvršilnega železniškega delavca ni v
skladu s 86. členom;
22. ne organizira notranjega nadzora v skladu z
88. členom.
(2) Z globo od 500 do 1.200 eurov se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika
in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
107. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 2.000 do 20.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. kot priglašeni organ najmanj enkrat letno javno ne objavi informacij, določenih v petem odstavku 20. člena;
2. varnostnemu organu pravočasno ne predloži letnega
varnostnega poročila za prejšnje koledarsko leto (drugi odstavek 24. člen);
3. ne vodi evidence o vlakovnem osebju, sestavi, zaviranju in gibanju ter dogodkih, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na
vozni red vlaka ali varnost železniškega prometa (65. člen);
4. ogreva in osvetljuje vlak v nasprotju s predpisom iz
drugega odstavka 66. člena;
5. na običajen način javno ne objavi voznega reda najmanj 15 dni pred začetkom njegove veljavnosti ali se ne ravna
po voznem redu (67. člen);
6. vlečnih vozil, razen parnih lokomotiv, ne opremi s predpisanimi napravami (71. člen);
7. potniškega vagona ne opremi s predpisano opremo
(72. člen);
8. ne poskrbi za izredno preverjanje strokovne usposobljenosti v primerih, ki jih določa peti odstavek 74. člena;
9. dovoli opravljanje del izvršilnemu železniškemu delavcu, ki ni uspešno opravil preverjanja strokovne usposobljenosti
ali čigar strokovna usposobljenost ni preverjena (šesti odstavek
74. člena);
10. delodajalec ne preverja veljavnosti potrdil, dovoljenj
in spričeval ali ne vodi ali stalno ne ažurira registra izdanih
spričeval (šesti in sedmi odstavek 75.a člena);
11. ne napoti izvršilnih železniških delavcev na redne
zdravstvene preglede v predpisanih rokih (78. člen);
12. ne napoti na izredni zdravstveni pregled izvršilnega
železniškega delavca, pa so podani razlogi iz prvega odstavka
79. člena tega zakona;
13. izvršilnemu železniškemu delavcu dovoli delati kljub
temu, da ne izpolnjuje zdravstvenih pogojev, predpisanih za
delo, na katerega je razporejen, ali dokler ne opravi zdravstvenega pregleda, na katerega je bil napoten (80. člen);
14. dovoli opravljanje dela v železniškem prometu izvršilnemu železniškemu delavcu, ki duševno ali telesno ni zmožen
opravljati svojega dela (četrti odstavek 81. člena);
15. ne organizira in ne preverja duševne in telesne zmožnosti izvršilnih železniških delavcev (82. člen);
16. dovoli, da izmena izvršilnega železniškega delavca
traja več kot 12 ur (prvi odstavek 83. člena);
17. ob nesreči, incidentu ali naravni nesreči podaljša izvršilnemu železniškemu delavcu izmeno za več kot dve uri, ali
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mu izmeno podaljša, čeprav se izvršilni železniški delavec ne
čuti zmožnega za opravljanje dela (četrti odstavek 83. člena);
18. ne pridobi pisnega dovoljenja za svoje delavce, ki
bodo opravljali delo na železniškem območju (drugi odstavek
94. člena);
19. industrijski tir ali proga druge železnice nimata določenega poslovnega reda ali če k poslovnemu redu za industrijski tir, iz katerega tirna vozila prehajajo na javno železniško infrastrukturo ali obratno, ni pridobil soglasja upravljavca
(101. člen);
20. če se promet po industrijskem tiru ali progi druge železnice odvija v nasprotju s poslovnim redom (101. člen).
(2) Z globo od 400 do 1.000 eurov se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika
in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
108. člen
(prekrški)
Z globo od 200 do 500 eurov se kaznuje za prekršek
izvršilni železniški delavec, če:
1. preiskovalnemu organu ne omogoči opravljanja njegovih nalog v skladu z 29. členom;
2. pred začetkom del na progi ne zavaruje delovišča na
predpisani način in med trajanjem del ne stori, kar je potrebno
za varen železniški promet in varnost delavcev, ali po končanih
delih s proge ne odstrani ostankov materiala, delovnih sredstev,
signalov in drugih predmetov, postavljenih pri opravljanju del,
ter nameščene opreme in naprav, ki zagotavljajo varen železniški promet (39. člen);
3. ne zagotovi, da so signalni znaki in drugi znaki, ki se
dajejo s prometno signalizacijo, pravilni ter da so dani, ko so
izpolnjeni pogoji, ki jih določajo predpisi, izdani na podlagi
tega zakona, ali ne ravna po omejitvah, prepovedih, ukazih in
opozorilih, izraženih s prometno signalizacijo (tretji odstavek
59. člena);
4. sestavi vlak in razporedi železniška vozila v vlaku tako,
da nista zagotovljena učinkovito zaviranje in varna vožnja na
določeni vlakovni poti ali če v vlak uvrsti vozilo, ki ne ustreza določbam zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov
(62. člen);
5. vozi tirno vozilo ali vlak s hitrostjo, večjo od predpisane
z voznim redom (63. člen);
6. pozimi železniškega prometa ne opravlja v skladu z
določbami predpisa o ukrepih za zavarovanje železniškega
prometa pozimi (drugi odstavek 66. člena);
7. ogreva in osvetljuje vlak v nasprotju s predpisom iz
drugega odstavka 66. člena;
8. opravlja dela in naloge izvršilnega železniškega delavca brez dovoljenja ali spričevala, ki se zahteva za to delovno
mesto (75. in 75.a člen);
9. ne gre na zdravstveni pregled, na katerega ga je poslal
delodajalec ali pristojni inšpektor (78. in 79. člen);
10. nastopi delo oziroma takoj ne preneha delati, če se
čuti utrujenega ali bolnega ali zaradi katerihkoli drugih razlogov
nezmožnega za opravljanje dela in o tem ne obvesti odgovorne
osebe delodajalca (drugi odstavek 81. člena);
11. med opravljanjem dela uživa alkoholne pijače, mamila
ali psihoaktivna zdravila ali druge psihoaktivne snovi ali če nastopi delo, pa ima v organizmu alkohol ali je pod vplivom mamil
oziroma psihoaktivnih snovi (tretji odstavek 81. člena).
109. člen
(prekrški)
Z globo od 200 do 500 eurov se kaznuje za prekršek
posameznik, če:
1. v varovalnem progovnem pasu brez predhodnega soglasja upravljavca gradi objekte ali postavlja napeljave in naprave ali sadi drevje (drugi odstavek 46. člena);
2. v varovalnem progovnem pasu opravlja dela v nasprotju s tretjim odstavkom 46. člena;
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3. v varovalnem progovnem pasu brez soglasja upravljavca gradi objekte ali postavlja naprave na oddaljenosti, ki je
manjša od predpisane (četrti odstavek 46. člena);
4. ne upošteva prednosti vlakov na nivojskih prehodih
(drugi odstavek 51. člena);
5. opravi izredni prevoz čez nivojski prehod brez soglasja
upravljavca (53. člen);
6. ravna v nasprotju z notranjim redom v železniškem
prometu (prvi odstavek 92. člena);
7. ravna v nasprotju s 93. členom;
8. pri gibanju na železniškem območju ne upošteva omejitev, prepovedi, ukazov in opozoril, ki so postavljeni na vidnih
mestih ali jih dajejo izvršilni železniški delavci (tretji odstavek
94. člena);
9. ravna v nasprotju s 95. členom.
Zakon o varnosti v železniškem prometu – ZVZelP
(Uradni list RS, št. 61/07) vsebuje naslednje prehodne in
končne določbe:
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
110. člen
(dokončanje postopkov gradnje ali nadgradnje javne
železniške infrastrukture)
Postopki gradnje, nadgradnje in vzdrževalnih del v javno
korist na javni železniški infrastrukturi, za katere je bila pred
uveljavitvijo tega zakona že vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja ali vloga za pridobitev sklepa o ustreznosti načrtovanih vzdrževalnih del v javno korist, se dokončajo v skladu
s predpisi, ki so veljali do uveljavitve tega zakona.
111. člen
(uporaba TSI oziroma veljavnih predpisov)
(1) Do začetka uporabe TSI oziroma do realizacije izvedbenega načrta TSI za posamezni podsistem, ki ga sprejme minister, se morajo železniški podsistemi ter njihovi sestavni deli
na glavnih železniških progah projektirati, graditi, rekonstruirati,
obnavljati, vključevati v obratovanje, vzdrževati in obratovati v
skladu s tem zakonom in podzakonskimi predpisi, ki na dan
uveljavitve tega zakona veljajo v Republiki Sloveniji oziroma
se uporabljajo za to področje ali bodo izdani na podlagi tega
zakona. S temi predpisi se lahko za posamezne podsisteme
in njihove sestavne dele določi obvezna uporaba evropskih
specifikacij, standardov in tehničnih parametrov.
(2) Ko se za posamezen podsistem ali del podsistema
začne uporabljati TSI, se za ta podsistem na glavnih progah
uporablja TSI. V delu, ki ga TSI ne ureja oziroma za katerega
se TSI ne uporablja, se uporabljajo določbe tega zakona in
podzakonskih predpisov iz prejšnjega odstavka.
(3) Na regionalnih progah, industrijskih tirih in progah drugih železnic se za železniške podsisteme uporabljajo določbe
tega zakona in podzakonskih predpisov iz prvega odstavka
tega člena, če s tem zakonom ni drugače določeno.
(4) Varnostni organ, organ za vodenje investicij v javno
železniško infrastrukturo, upravljavec in prevozniki, vsak za
svoje področje dela, pripravijo vse potrebne ukrepe za izvajanje
TSI v skladu s predpisom Evropske unije, ki uveljavlja TSI.
112. člen
(domneva pridobitve dovoljenja za vgradnjo)
(1) Za elemente, naprave ali sestavne dele železniških
podsistemov, ki so bili vgrajeni ali priključeni v železniško infrastrukturo pred uveljavitvijo tega zakona in imajo uporabno
dovoljenje na podlagi gradbenega dovoljenja, se šteje, da so
pridobili dovoljenje za vgradnjo ali priključitev na obstoječo
železniško infrastrukturo.
(2) Za elemente, naprave ali sestavne dele železniških
podsistemov, ki so bili vgrajeni ali priključeni na obstoječo žele-
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zniško infrastrukturo pred uveljavitvijo tega zakona in obratujejo
več kot eno leto brez bistvenih napak, se šteje, da so pridobili
dovoljenje za vgradnjo ali priključitev na obstoječo železniško
infrastrukturo, pod pogojem, da upravljavec v roku devetih mesecev od uveljavitve tega zakona poda izjavo, da s svojim delovanjem zagotavljajo varno odvijanje železniškega prometa.
(3) Določila prvega in drugega odstavka tega člena veljajo
tudi za elemente, naprave ali sisteme, ki se vgrajujejo v nedokončanih postopkih gradnje, rekonstrukcije in vzdrževalnih del
v javno korist iz 110. člena tega zakona.
(4) Če v tem členu ni drugače določeno, se inšpekcijski
postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, končajo
po predpisih, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
(5) Inšpekcijski postopki, ki se vodijo, ker posamezni elementi, naprave ali sestavni deli železniških podsistemov, ki so
bili vgrajeni ali priključeni na obstoječo železniško infrastrukturo
pred uveljavitvijo tega zakona, niso imeli dovoljenja za vgradnjo
ali priključitev na obstoječo železniško infrastrukturo in v katerih
še ni bil izrečen inšpekcijski ukrep, se ustavijo, če upravljavec
v teku inšpekcijskega postopka, vendar najkasneje v štirih
mesecih po uveljavitvi tega zakona, poda izjavo iz drugega
odstavka tega člena.
(6) Če so bili v inšpekcijskih postopkih iz prejšnjega odstavka izrečeni inšpekcijski ukrepi, se ti ne izvršijo, če upravljavec v teku inšpekcijskega postopka, vendar najkasneje v štirih
mesecih po uveljavitvi tega zakona, poda izjavo iz drugega
odstavka tega člena.
113. člen
(domneva izpolnjevanja pogojev za izvajanje strokovnega
usposabljanja ter strokovnih izpitov)
Šteje se da družba Slovenske železnice, d.o.o. izpolnjuje
pogoje za izvajanje strokovnega usposabljanja in strokovnih
izpitov za izvršilne železniške delavce.
114. člen – upoštevan ZVZelP-A
(posebni pogoji za vlečna vozila)
(1) Ne glede na določbe 71. člena tega zakona lahko do
konca leta 2014 na progah, opremljenih z napravami radijskih
zvez, brez naprav radijskih zvez vozijo motorna vozila za posebne namene in vlečna vozila serije 311, 642, 643, 644, 661,
664, 713, 732 in 813.
(2) Vlečna vozila in motorna vozila za posebne namene,
ki se že uporabljajo, morajo biti opremljena z opremo za klimatizacijo vozniških kabin najpozneje do leta 2010.
115. člen
(prilagoditev obstoječih cest)
Obstoječe ceste, ki ne izpolnjujejo pogojev iz drugega
odstavka 48. člena tega zakona, morajo imeti na teh mestih
zaščitno varovalno ograjo v enem letu od uveljavitve tega
zakona. Stroški naložbe bremenijo upravljavca ceste, ki je tudi
odgovoren za pravočasno izvedbo ukrepa.
116. člen
(uskladitev obstoječih nivojskih križanj s predpisanimi pogoji)
(1) Obstoječa nivojska križanja proge s cesto, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega odstavka 49. člena tega zakona,
morajo biti izvedena kot izvennivojska v petih letih po začetku
veljavnosti tega zakona.
(2) Obstoječa nivojska križanja proge s cesto, ki z dnem
uveljavitve tega zakona izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka
49. člena tega zakona, morajo biti izvedena kot izvennivojska v
petih letih po začetku veljavnosti tega zakona.
(3) Obstoječa nivojska križanja proge s cesto, ki ne izpolnjujejo pogojev iz tretjega odstavka 49. člena tega zakona,
morajo biti izvedena kot izvennivojska v sedmih letih po začetku veljavnosti tega zakona. Minister lahko odloči, da se gradnja
izvennivojskega križanja opusti, če je prostorsko nesprejemljiva
oziroma ekonomsko neupravičena.
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(4) Dinamiko in prednostne naloge izvajanja del v zvezi
z nadomeščanjem nivojskih križanj z izvennivojskimi skladno
z določbami tega člena določi Nacionalni program razvoja in
vzdrževanja železniške infrastrukture, ki ga na predlog vlade
sprejme državni zbor.
(5) Stroški za izvedbo izvennivojskih križanj iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena bremenijo sredstva razvoja
železniške in cestne infrastrukture v sorazmerju s potrebnim
obsegom gradbenih posegov na eni ali drugi infrastrukturi.
(6) Postavljanje in vzdrževanje zaščitnih višinskih profilov
iz sedmega odstavka 51. člena tega zakona upravljavci ceste
prevzamejo s 1. januarjem 2009.
(7) Skladnost obstoječega načina zavarovanja s predpisom iz 51. člena tega zakona ugotavlja komisija, ki jo imenuje
minister. Komisijo sestavljajo predstavniki ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, ministrstva, pristojnega za promet,
upravljavca, upravljavca ceste in lokalne skupnosti. Pri ugotovljeni neskladnosti komisija predlaga rešitve, o katerih odloči
minister z upravnim aktom.
(8) Število nivojskih prehodov se mora zmanjšati na najnujnejši obseg, in sicer tako, da se dve ali več cest usmeri na
skupen nivojski ali izvennivojski prehod.
(9) Minister lahko zaradi ogrožene varnosti železniškega
ali cestnega prometa na podlagi mnenja komisije iz sedmega
odstavka tega člena z odredbo prepove uporabo obstoječega
nivojskega prehoda, če je v oddaljenosti največ 1000 m ustrezen nivojski ali izvennivojski prehod.
117. člen
(ureditev postaj in postajališč skladno
s pogoji tega zakona)
Pogoji iz 54. člena tega zakona morajo biti izpolnjeni v
petih letih od uveljavitve tega zakona.
118. člen
(določitev priglašenega organa)
(1) Do določitve priglašenega organa iz 19. člena tega
zakona naloge priglašenega organa opravlja agencija.
(2) Priglašeni organ se mora določiti v enem letu od uveljavitve tega zakona.
119. člen
(izdaja podzakonskih predpisov)
Podzakonski predpisi, določeni s tem zakonom, se izdajo
najkasneje v dveh letih od njegove uveljavitve.
120. člen
(nadaljnja uporaba posameznih predpisov)
Do izdaje podzakonskih predpisov na podlagi tega zakona se še naprej uporabljajo naslednji predpisi, v kolikor niso v
nasprotju s tem zakonom:
– Uredba o kategorizaciji prog (Uradni list RS, št. 22/02),
– Signalni pravilnik (Službeni glasnik ZJŽ, št. 4/78, 6/79,
8/81, 4/85, 1/88 in 8/89),
– Signalni pravilnik (Uradni list RS, št. 32/02, 112/02,
123/03, 140/04, 87/05, 115/05 in 138/06),
– Prometni pravilnik (Službeni glasnik ZJŽ, št. 8/81,
4‑5/82, 6/83, 3/88 in 8/89),
– Pravilnik o enotni organizaciji in delu operativne službe
na JŽ (Službeni glasnik ZJŽ, št. 5/90),
– Prometno navodilo (Službeni glasnik ZJŽ, št. 6/80, 3/82,
6/83, 2/84, 4/88 in 8/88),
– Navodilo za premik (Službeni glasnik ZJŽ, št. 3/80,
6/83,3/87 in 4/88),
– Navodilo o prometu vlakov na posameznih progah brez
vlakospremnega osebja samo s strojevodjem na vlečnem vozilu (Službeni glasnik ZJŽ, št. 6/76, 8/83, 5/86 in 3/90),
– Navodilo za opravljanje prometne službe na progah,
opremljenih z avtomatskim progovnim blokom in napravami
medpostajne odvisnosti (Službeni glasnik ZJŽ, št. 5/90),
– Navodilo o opravljanju prometne službe na progah, opremljenih s telekomando (Službeni glasnik ZJŽ, št. 1/87, 3/90),

Uradni list Republike Slovenije
– Navodilo o obrazcih prometne službe in načinu njihove
uporabe (Službeni glasnik ZJŽ, št. 9/84 in 4/88),
– Navodilo za ugotavljanje kapacitet in organizacije tovornega prometa (Službeni glasnik ZJŽ, št. 3/91),
– Navodilo za prevoz izrednih pošiljk (Službeni glasnik
ZJŽ, št. 5/76, 3/77, 5/77, 1/81 in 4/88)
– Pravilnik o tehničnih pogojih za rabo olj v napravah na
vlečnih vozilih (Službeni glasnik ZJŽ, št. 2/83),
– Pravilnik o opremi železniških tirničnih vozil z aparati za
gašenje požarov (Službeni glasnik ZJŽ, št. 4‑5/82),
– Navodilo za ravnanje z napravami za merjenje hitrosti
na vlečnih vozilih in drugih vozilih ter obdelavi trakov za registriranje (Službeni glasnik ZJŽ, št. 6/80 in 8/90),
– Pravilnik o zavorah na železniških vozilih (Službeni
glasnik ZJŽ, št. 2/88),
– Navodilo za zaviranje vlakov (Službeni glasnik ZJŽ,
št. 11/88 in 13/89),
– Navodilo za vgrajevanje naprav na tekoči plin za kuhanje v vozilih (Službeni glasnik ZJŽ, št. 8/68),
– Navodilo za rabo signalov za električno vleko (Službeni
glasnik ZJŽ, št. 8‑9/87 in 8/89),
– Začasni posebni pogoji za uvrstitev tovornih voz za prevoz osebnih avtomobilov za potrebe potnikov v potniške in brze
vlake na progah JŽ (Službeni glasnik ZJŽ, št. 6/70),
– Pravilnik za toplotno obdelavo kretniških delov in tirnic
za izolirne stike (Službeni glasnik ZJŽ, št. 4/86),
– Pravilnik o vzdrževanju spodnjega ustroja na progah JŽ
(Službeni glasnik ZJŽ, št. 3/71),
– Pravilnik o tehničnih ukrepih za obtežbo železniških
mostov in prepustov (Službeni glasnik ZJŽ, št. 5/77),
– Navodilo o vgrajevanju in vzdrževanju tirnic in kretnic v neprekinjeno zvarjenih trakovih (Službeni glasnik ZJŽ,
št. 2/69),
– Navodilo za zavarovanje prometa pozimi (Službeni glasnik ZJŽ, št. 6‑7/86),
– Navodilo za varjenje železniških tirnic po termitnem
postopku z zmanjšanim svitkom (Službeni glasnik ZJŽ,
št. 10/86),
– Navodilo za izvajanje del v zemeljski osnovi obstoječih prog za večje hitrosti (Službeni glasnik ZJŽ z dne 12. 4.
1979),
– Navodilo o enotnih kriterijih za kontrolo stanja prog na
mreži JŽ (Službeni glasnik ZJŽ, št. 3/88),
– Navodilo za dobavo, vgradnjo in vzdrževanje elastične pritrditve »Pandrol« na mreži JŽ (Službeni glasnik ZJŽ,
št. 8‑9/87),
– Navodilo za dobavo, vgradnjo in vzdrževanje elastične sponke »SKL‑2« na mreži JŽ (Službeni glasnik ZJŽ,
št. 8‑9/87),
– Navodilo za proračun in vgrajevanje dolgih tirnih trakov
na mostovih JŽ (Službeni glasnik ZJŽ 11/90),
– Navodilo o tehnološkem postopku za protikorozijsko zaščito tirnic, kretnic, mostov, dvigal in pejner nosilcev (Službeni
glasnik ZJŽ, št. 11/87),
– Pravilnik o vzdrževanju signalnovarnostnih naprav
(Službeni glasnik ZJŽ, št. 5/73,4‑5/75, 8/78, 8/84 in 4/85),
– Splošni tehnični predpisi za relejne postajne signalnovarnostne naprave (Službeni glasnik ZJŽ, št. 3/58, 12/65, 5/67
in 8/72),
– Tehnični pogoji za dobavo in vgradnjo signalnovarnostne in telekomunikacijske opreme na magistralnih progah JŽ
(Službeni glasnik ZJŽ, št. 13/66, 8/71 in 8/72),
– Tehnični pogoji za dobavo in montažo opreme za radiodispečerske zveze na območju JŽ ter posebni pogoji za
radiodispečerske zveze na območju JŽ (Službeni glasnik ZJŽ,
št, 6‑7/73),
– Odločba o tehničnih pogojih za progovna vozila, ki
vozijo na progah, opremljenih z APB in TK (Službeni glasnik
ZJŽ, št. 6/76),
– Navodilo za ravnanje z induktivno avtostop napravo I 60
(Službeni glasnik ZJŽ, št. 2/75 in 8/89),
– Navodilo za uporabo, vgradnjo, preizkušanje in vzdrževanje progovnih AS naprav na progah JŽ (Službeni glasnik
ZJŽ, št. 2/75 in 7/78),
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– Navodilo o prometu vlečnih vozil, ki niso opremljena z
AS napravami, na progah, opremljenih s progovnim delom AS
naprave (Službeni glasnik ZJŽ, št. 6/82 in 8/82),
– Pravilnik o strokovni izobrazbi delavcev, ki neposredno
sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa (Službeni glasnik ZJŽ, št. 8/79, 6/86 in 6/90),
– Pravilnik o posebnih zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati železniški delavci, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa (Uradni list SFRJ,
št. 38/79),
– Pravilnik o opremi vlakov s priborom za prvo pomoč
(Službeni glasnik ZJŽ, št. 5/79),
– Pravilnik o preverjanju delovne zmožnosti delavcev, ki
neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa
(Službeni glasnik ZJŽ, št. 5/79),
– Pravilnik o merilih za delo v izmenah za železniške
delavce, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega
prometa (Uradni list SFRJ, št. 13/81, 31/81 in 2/82),
– Navodilo o priročnih lekarnah in o nudenju prve pomoči
poškodovanim in obolelim železniškim delavcem kakor tudi
železniškim potnikom (Službeni glasnik ZJŽ, št. 5/67),
– Navodilo o zbiranju in obdelavi medicinskih podatkov
o obolenjih, poškodbah in smrtnosti delavcev, ki neposredno
sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa (Službeni glasnik ZJŽ, št. 5/67),
– Navodilo za dokazovanje prisotnosti alkohola v organizmu delavcev med delovnim časom na JŽ (Službeni glasnik
ZJŽ, št. 5/67),
– Pravilnik o notranjem in mednarodnem telegrafskem,
telefonskem in radijskem prometu na JŽ (Službeni glasnik ZJŽ,
št. 5/86, 2/87 in 9/90),
– Pravilnik o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje in gradnjo železniških predorov (Uradni list SFRJ,
št. 55/73),
– Odločba o postopku pri projektiranju in gradnji električnih vodov na križiščih z železniškimi progami (Uradni list
FLRJ, št. 52/50),
– Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov ali
drugih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list
SRS, št. 2/87),
– Navodilo za izdelavo voznega reda (Službeni glasnik
ZJŽ, št. 11/88 in 6/89),
– Navodilo o uvajanju vlakovnega prometa na dvotirnih
progah med kapitalnim remontom enega tira (Službeni glasnik
ZJŽ, št. 8/82),
– Pravilnik o tehničnem pregledu in izročitvi v promet
železniških vozil (Uradni list SFRJ, št. 26/69),
– Pravilnik o izdelavi voznega reda (Službeni glasnik ZJŽ,
št. 3/88),
– Pravilnik za progovne čuvaje (Službeni glasnik ZJŽ,
št. 6/67),
– Odredba o zahtevah, katerim morajo ustrezati postroji,
objekti, naprave in oprema železniške proge ter železniška
vozila, naprave in oprema, ki se vgrajujejo v ta vozila (Uradni
list RS, št. 76/95),
– Pravilnik o pogojih za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje zgornjega ustroja železniških prog (Uradni list RS,
št. 14/03),
– Navodilo za pripravo in izdajo tehničnih specifikacij za
proge in sestavne dele prog ter za železniška vozila in njihove
sestavne dele in naprave (Uradni list RS, št. 53/05),
– Pravilnik o kemičnem uničevanju plevela in grmovja na
progah (Službeni glasnik ZJŽ, št. 8/90),
– Pravilnik o ukrepih varstva pred požarom v varovalnem
progovnem in v progovnem pasu železniške proge (Uradni list
RS, št. 37/02),
– Pravilnik o pogojih za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje železniškega telekomunikacijskega omrežja (Uradni list
RS, št. 30/03),
– Navodilo za vzdrževanje telegrafsko‑telefonskih vodov
in linij (Službeni glasnik ZJŽ, št. 20/55),
– Navodilo o vrstah in rabi telekomunikacijskih naprav in
zvez (Službeni glasnik ZJŽ, št. 46/77),
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– Tehnični pogoji za železniške avtomatske teleprinterske
centre (Službeni glasnik ZJŽ, št. 2‑3/63),
– Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih
naprav električne vleke enosmernega sistema 3 kV (Uradni list
RS, št. 56/03),
– Začasni tehnični pogoji za tipsko, časovno in periodično
preizkušanje ozemljitvene palice za ozemljevanje stabilnih naprav električne vleke JŽ (Službeni glasnik ZJŽ, št. 7/77),
– Pravilnik o rabi stabilnih naprav električne vleke na
progah (Službeni glasnik ZJŽ, št. 2/85),
– Pravilnik o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo
dotika na elektrificiranih progah (Uradni list RS, št. 11/02),
– Pravilnik o opremljenosti železniških postaj in postajališč (Uradni list RS, št. 53/02),
– Pravilnik o nivojskih prehodih ceste preko železniške
proge (Uradni list RS, št. 79/02),
– Tehnični pogoji za zavarovanje prometa na cestnih
prehodih v nivoju (Službeni glasnik ZJŽ, št. 5/74),
– Odredba o prepovedi uporabe cestno‑železniških prehodov (Uradni list RS, št. 82/05),
– Pravilnik o vzdrževanju železniških vozil (Uradni list RS,
št. 53/02 in 138/06),
– Pravilnik o preverjanju usposobljenosti delavnic za vzdrževanje železniških vozil (Uradni list RS, št. 82/06),
– Navodilo za vzdrževanje drsnih ležajev tirnih vozil (Službeni glasnik ZJŽ, št. 9/59),
– Navodilo za podaljšanje rokov periodičnih popravil salonskih, inšpekcijskih in drugih specialnih vozil (Službeni glasnik ZJŽ, št. 5/70),
– Navodilo za vzdrževanje naprav za gretje »Schaltbau«
v potniških vozovih (Službeni glasnik ZJŽ, št. 7/68),
– Navodilo za eksploatacijo in vzdrževanje podstavnih
vozičkov Y‑25 in tipa Y‑27, sprejetih na JŽ (Službeni glasnik
ZJŽ, št. 2/87),
– Navodilo za mazanje voz (Službeni glasnik ZJŽ,
št. 1/55),
– Navodilo o rabi sovjetskih SŽD voz cistern na progah JŽ
(Službeni glasnik ZJŽ, št. 8/88 in 5/89),
– Navodilo za oplemenitev vode za dizelska vozila (Službeni glasnik ZJŽ, št. 10/73),
– Navodilo o zaviranju vlakov na JŽ, kateri imajo v svojem
sestavu tovorne vozove SŽD (Službeni glasnik ZJŽ, št. 5/89
in 7/90),
– Pravilnik o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil (Uradni list RS, št. 6/03, 123/03, 142/04, 115/05
in 138/06),
– Navodilo o tehničnih normativih in podatkih za izdelavo
in izpolnitev voznega reda (Službeni glasnik ZJŽ, št. 9/89 in
11/90),
– Pravilnik o vlečni in tehničnovagonski dejavnosti (Uradni
list RS, št. 55/02),
– Navodilo za ogrevanje potniških voz (Službeni glasnik
ZJŽ, št. 7/72),
– Navodilo za vzdrževanje električne razsvetljave potniških voz (Službeni glasnik ZJŽ, št. 4/55),
– Navodilo za opremljanje službenih mest na progi s signalnovarnostnimi napravami in postroji glede na maksimalno
dovoljeno hitrost vožnje vlakov (Službeni glasnik ZJŽ, št. 7/78),
– Pravilnik o delovnih mestih izvršilnih železniških delavcev (Uradni list RS, št. 25/02 in 48/02),
– Pravilnik o načinu opravljanja notranje kontrole in pooblastilih delavcev za opravljanje notranje kontrole na JŽ (Službeni glasnik ZJŽ, št. 6/89),
– Navodilo za ravnanje ob izrednih dogodkih (Službeni
glasnik ZJŽ, št. 3/85‑prečiščeno besedilo, 1/89 in 15/89),
– Pravilnik o ravnanju ob izrednih dogodkih (Uradni list
RS, št. 108/02, 123/03, 142/04, 115/05 in 138/06),
– Pravilnik o ugotavljanju skladnosti in o izdajanju dovoljenj za vgradnjo elementov, naprav in sistemov v železniško
infrastrukturo (Uradni list RS, št. 82/06),
– Pravilnik o pogojih in postopku za začetek, izvajanje in
dokončanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist na področju železniške infrastrukture
(Uradni list RS, št. 82/06),
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– Pravilnik o notranjem redu na železnici (Uradni list RS,
št. 98/01),
– Pravilnik o standardizaciji na JŽ (Službeni glasnik ZJŽ,
št. 14/89),
– Pravilnik o mikrofilmanju na jugoslovanskih železnicah
(Službeni glasnik ZJŽ, št. 10/88),
– Samoupravni sporazum o medsebojnih razmerjih, delovnih pogojih in odgovornosti kontrolno‑prevzemnih organov
JŽ pri novogradnji in vzdrževanju voznih sredstev (Službeni
glasnik ZJŽ, št. 9/78 in 8/89),
– Navodilo za rabo voz in nakladalnih pripomočkov (Službeni glasnik ZJŽ, št. 2/90),
– Navodilo za meritve in preizkušanje voznega omrežja z
merilnim vagonom za preizkušanje voznega omrežja (Službeni
glasnik ZJŽ, št. 7/89),
– Navodilo o hrambi tehnične dokumentacije na JŽ (Službeni glasnik ZJŽ, št. 3/88),
– Pravilnik o izolirnih stikih zgornjega ustroja železniških
prog (Službeni glasnik ZJŽ, št. 2/84 in 3/85),
– Navodilo za rabo, vgraditev, preizkus in vzdrževanje
lokomotivskega dela AS naprave I 60 (Službeni glasnik ZJŽ,
št. 2/75).
121. člen
(prenehanje veljavnosti zakona)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o
varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00, 110/02
– ZGO‑1, 45/04 in 102/04 – uradno prečiščeno besedilo).
122. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti
v železniškem prometu – ZVZelP‑A (Uradni list RS, št. 21/10)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
64. člen
Postopki gradnje, nadgradnje ali obnove na javni železniški
infrastrukturi, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo
v skladu s predpisi, ki so veljali do uveljavitve tega zakona.
65. člen
(1) Šteje se, da družba Slovenske železnice, d.o.o. izpolnjuje pogoje za izvajanje strokovnega usposabljanja in strokovnih izpitov za izvršilne železniške delavce še dve leti od
uveljavitve tega zakona.
(2) Šteje se, da vsi izvršilni železniški delavci, ki so na dan
uveljavitve tega zakona zaposleni pri prevozniku ali upravljavcu,
izpolnjujejo pogoj jezikovne usposobljenosti iz 74. člena zakona.
(3) Za podsisteme in dele podsistemov, ki na dan uveljavitve tega zakona že poskusno obratujejo, se četrti odstavek
16.a člena in enajsti odstavek 16.b člena zakona ne uporabljata in se njihovo poskusno obratovanje lahko podaljša za 12
mesecev, zaradi dodatnih preverjanj pa se lahko to obdobje
podaljša.
66. člen
Pogoji iz 54. člena zakona morajo biti za obstoječe postaje in postajališča izpolnjeni najkasneje ob naslednji nadgradnji
zadevnega podsistema postaje ali postajališča.
67. člen
(1) Obstoječi objekti, ki se nahajajo v progovnem pasu
železniških prog in ne izpolnjujejo pogojev iz 45. člena zakona,
se smejo vzdrževati ali obnavljati samo v obsegu in na način,
da se gabariti objektov ne povečajo. Pred pričetkom del morajo
lastniki takih objektov pridobiti soglasje upravljavca, ki mora ob
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tem preveriti, ali se na tem območju načrtujejo večji posegi v
progo ali progovni pas, ki bi zahtevali odstranitev objekta, kar
mora upoštevati pri izdaji oziroma zavrnitvi soglasja.
(2) Upravljavec je dolžan v devetih mesecih od uveljavitve
tega zakona pripraviti seznam objektov iz prejšnjega odstavka.
Seznam mora vsebovati vrsto in lastnika objekta, položaj objekta z navedbo kilometraže na progi, odmik od osi tira, namembnost, parcelno številko in katastrsko občino objekta.
(3) Upravljavec si mora prizadevati, da bi se objekti iz
prvega odstavka tega člena ob večjih posegih v progo ali progovni pas odstranili iz progovnega pasu.
68. člen
Podzakonski predpisi, določeni v tem zakonu, se izdajo
najkasneje v dveh letih od uveljavitve tega zakona.
69. člen
Do izdaje predpisa iz šestega odstavka 11. člena zakona se za postopek ugotavljanja skladnosti s predpisanimi
zahtevami in postopek preverjanja združljivosti proizvodov, ki
niso komponente interoperabilnosti ali niso splošni gradbeni
proizvodi, oziroma komponent interoperabilnosti iz prve alineje
prvega odstavka 9. člena zakona, za katere je odstopanje od
TSI dovoljeno, uporablja Pravilnik o ugotavljanju skladnosti in o
izdajanju dovoljenj za vgradnjo elementov, naprav in sistemov
v železniško infrastrukturo (Uradni list RS, št. 82/06), v kolikor
ni v nasprotju s tem zakonom.
70. člen
Obratovalna dovoljenja za začetek obratovanja tirnih vozil, ki so bila odobrena pred 19. julijem 2008, vključno z dovoljenji, izdanimi na podlagi mednarodnih sporazumov, zlasti RIC
(Regolamento Internazionale Carozze) in RIV (Regolamento
Internazionale Veicoli), ter obratovalna dovoljenja, izdana pred
uveljavitvijo tega zakona, ostanejo v veljavi v skladu s pogoji,
pod katerimi so bila izdana.
71. člen
Ne glede na določbo točke g) 72. člena zakona za potniške vagone, izdelane in nabavljene pred uveljavitvijo tega
zakona, ni obvezna opremljenost z napravami za klimatizacijo
prostorov za potnike.
72. člen
Postopki za izdajo soglasij za posege v varovalni progovni
pas, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se po uradni dolžnosti ustavijo, v kolikor gre za posege, ki ne segajo v 100 m
varovalni progovni pas, uveljavljen s tem zakonom.
73. člen
(1) Vsi strojevodje, ki vozijo v mednarodnem prometu,
morajo pridobiti dovoljenje v skladu s tem zakonom najkasneje
v dveh letih od uveljavitve tega zakona.
(2) Vsi strojevodje, ki vozijo na vseevropskem interoperabilnem železniškem sistemu prometnega omrežja morajo
pridobiti dovoljenje v skladu s tem zakonom najkasneje v štirih
letih od uveljavitve tega zakona.
(3) Strojevodjem iz prejšnjih odstavkov, ki jim je bila dovoljena vožnja pred potekom rokov, določenih v prejšnjih odstavkih, lahko opravljajo svoje delo na podlagi do takrat izdanih
dokumentov, vendar najdalj do konca leta 2019. Za preverjanje
znanja in psihofizične sposobnosti teh strojevodij se uporablja
Pravilnik o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev (Uradni list RS, št. 2/09).
(4) Strojevodje, ki opravljajo svoje delo na neinteroperabilnih progah lahko opravljajo svoje delo v skladu z določbami tega zakona, ki določajo pogoje za izvršilne železniške
delavce.
74. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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1740.

Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma
o Zakonu o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma
med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Hrvaške (OdZRBHRAS)

Na podlagi 12. in 22. člena Zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno
besedilo) in prvega odstavka 108. člena Poslovnika državnega
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo)
je Državni zbor na seji dne 3. maja 2010 sprejel

ODLOK
o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu
o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške
(OdZRBHRAS)
I
Na podlagi zahteve 86 poslank in poslancev, ki jo je Državni zbor prejel 26. aprila 2010, se razpiše zakonodajni referendum o potrditvi Zakona o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške
(BHRAS), ki ga je Državni zbor sprejel 19. aprila 2010.
II
Vprašanje, ki se daje na referendum, se glasi:
»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Hrvaške (BHRAS), ki ga je sprejel Državni zbor na
seji dne 19. aprila 2010?«.
III
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki
za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se določi
5. maj 2010.
IV
Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 6. junija
2010.
V
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 005-02/10-14/8
Ljubljana, dne 3. maja 2010
EPA 1020-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
1741.

Pravilnik o meroslovnih zahtevah
za avtomatska merila nivoja tekočine
v nepremičnih rezervoarjih

Na podlagi prvega in petega odstavka 9. člena in petega odstavka 11. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS,
št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
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PRAVILNIK
o meroslovnih zahtevah za avtomatska merila
nivoja tekočine v nepremičnih rezervoarjih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa meroslovne in z njim povezane
tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati avtomatska merila
nivoja tekočine v nepremičnih rezervoarjih za hranjenje tekočin (v nadaljnjem besedilu: AMN), način označevanja, načine
in postopke ugotavljanja skladnosti, postopke overitev ter rok
redne overitve.
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za proizvode, ki se proizvajajo oziroma dajejo v promet v drugih državah
članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora
in Turčije, če so proizvedeni v skladu z njihovo nacionalno
zakonodajo, ki zagotavlja enakovredno raven zavarovanja javnega interesa.
(3) Postopki v zvezi z izvajanjem nadzora nad proizvodi
iz prejšnjega odstavka, morajo biti v skladu z Uredbo (ES)
št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija
2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih
tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi
članici in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES (UL L št. 218 z
dne 13. 8. 2008, str. 21).
(4) V postopkih iz tega pravilnika se lahko delno ali v celoti
sprejmejo in priznajo tudi certifikati in preskusna poročila, ki jih
je izdal organ za ugotavljanje skladnosti, akreditiran za ustrezno področje ugotavljanja skladnosti v zvezi z Uredbo (ES)
št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija
2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s
trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93
(UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 30).
2. člen
(1) AMN se uporablja za merjenje višine nivoja tekočine v
nepremičnem rezervoarju.
(2) Višina nivoja tekočine se uporablja skupaj s kalibracijsko tabelo rezervoarja za določanje vsebovane, prejete ali
izdane količine tekočine v nepremičnem rezervoarju.
3. člen
(1) Šteje se, da AMN, ki izpolnjuje vse zahteve mednarodnega priporočila OIML R 85 ‑1 & 2 (2008) Mednarodne
organizacije za zakonsko meroslovje (OIML) (v nadaljnjem
besedilu: OIML R 85), izpolnjuje tudi meroslovne in tehnične
zahteve tega pravilnika, ki so določene v II. in III. poglavju tega
pravilnika.
(2) Sklicevanje na mednarodna priporočila OIML izhaja
iz članstva Republike Slovenije v Mednarodni organizaciji za
zakonsko meroslovje (Organisation Internationale de Métrologie Légale).
(3) Mednarodno priporočilo OIML R 85 je v angleškem
jeziku dosegljivo na spletnih straneh OIML.
(4) Sklicevanje na vodilo WELMEC 7.2 za obravnavanje
programske opreme (Software guide) izhaja iz članstva Urada
Republike Slovenije za meroslovje v Evropskem združenju za
zakonsko meroslovje (WELMEC – European Cooperation in
Legal Metrology).
(5) Vodilo WELMEC 7.2 za obravnavanje programske
opreme (Software guide) je v angleškem jeziku dosegljivo na
spletnih straneh WELMEC.
4. člen
(1) Izrazi, ki so uporabljeni v tem pravilniku pomenijo:
»Višina nivoja tekočine« je razdalja med gladino tekočine
in spodnjo referenčno točko, ki poteka po merilni osi;
»Senzor AMN« je element, ki zazna gladino tekočine ter
izračuna njeno višino;
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»Merilna odprtina« je odprtina na zgornjem delu rezervoarja, ki omogoča meritev nivoja tekočine;
»Merilna os« je os, ki poteka skozi središče merilne odprtine in je namenjena za izvajanje ročnih ali avtomatičnih
meritev nivoja tekočine. Merilna os je praviloma navpična.
Če merilna os ni navpična, je potrebno upoštevati nagnjenost
rezervoarja;
»Spodnja referenčna plošča« je vodoravna plošča na
kateri se nahaja spodnja referenčna točka;
»Spodnja referenčna točka« je presečišče med merilno
osjo in zgornjo površino spodnje referenčne plošče ali dna
rezervoarja, če spodnja referenčna plošča ne obstaja. Spodnja referenčna točka je izhodiščna točka za merjenje nivoja
tekočine (višina 0);
»Zgornja referenčna točka« je referenčna točka, ki se
nahaja na merilni osi in je namenjena izračunavanju višine
praznega prostora;
»Prazni prostor«je razdalja med gladino tekočine in zgornjo referenčno točko, izmerjena na merilni osi;
»Referenčna višina AMN« je razdalja med spodnjo in
zgornjo referenčno točko, izmerjena na navpični osi.
(2) Prikaz merila in ostali izrazi so podrobneje določeni
v poglavju »Terminology« mednarodnega priporočila OIML R
85.
II. MEROSLOVNE ZAHTEVE
5. člen
AMN mora biti zasnovan in izdelan tako, da njegovi pogreški ne presežejo največjih dopustnih pogreškov (v nadaljnjem besedilu: NDP) pri naslednjih naznačenih obratovalnih
pogojih:
– temperatura okolice: od –10 °C do +40 °C,
– relativna vlažnost: do 93%,
– v primeru izmenične napajalne napetosti: od 85% nazivne napetosti Unom do 110% nazivne napetosti Unom,
– v primeru enosmerne napajalne napetosti: kot jo določi
proizvajalec,
– najnižji in najvišji tlak v rezervoarju: kot ga določi proizvajalec,
– vrsta in lastnosti tekočine in medija nad njo: kot jih določi
proizvajalec,
– najmanjša in največja dopustna gostota tekočine in
medija nad njo: kot jo določi proizvajalec ter
– najnižja in najvišja temperatura tekočine in medija nad
njo: kot jo določi proizvajalec.
6. člen
(1) AMN mora prikazovati višino nivoja tekočine in praznega prostora nad nivojem tekočine v dovoljenih dolžinskih
enotah mednarodnega sistema merskih enot SI.
(2) Prikaz podatkov, ki niso predmet meroslovnega nadzora, je dovoljen le v primeru, če te podatke ni mogoče zamenjati z meroslovnimi podatki.
7. člen
(1) Pogrešek AMN pred vgradnjo se določi s preskušanjem pri nadzorovanih pogojih. Pogrešek AMN po vgradnji se
določi s primerjavo odčitkov AMN in referenčne meritve nivoja
tekočine.
(2) NDP ustreznih kazanj AMN pri naznačenih obratovalnih pogojih:
– pred vgradnjo: ± 1 mm in
– po vgradnji in med uporabo: ± 4 mm.
(3) NDP AMN pred vgradnjo se nanaša na sam AMN.
Uporablja se v postopku odobritve tipa in prvi stopnji prve
overitve.
(4) NDP AMN po vgradnji se nanaša na AMN po vgradnji
na rezervoar – med uporabo. Uporablja se v postopku druge
stopnje prve overitve, pri rednih in izrednih overitvah ter pri
nadzoru AMN v uporabi.
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8. člen
Ločljivost samega AMN mora biti taka, da so meritve
nivoja tekočine v vseh primerih znotraj 1 mm.
9. člen
Pogrešek histereze AMN pri spremembi smeri gibanja
nivoja tekočine ne sme biti večji od 1 mm.
III. TEHNIČNE ZAHTEVE
10. člen
V primeru analognega kazanja razdalja med sosednima
delilnima črticama na skali ne sme biti manjša od 1 mm.
11. člen
(1) AMN mora na prikazovalniku prikazovati višino nivoja
tekočine v nepremičnem rezervoarju.
(2) Prikazovalnik lahko na zahtevo tudi prikaže tudi druge
podatke, vendar se mora samodejno vrniti v način prikaza višine nivoja tekočine v nepremičnem rezervoarju.
(3) Rezultati meritev morajo preprosto dostopni in čitljivi v
pogojih normalne uporabe.
(4) AMN mora biti opremljen z vsaj enim vgrajenim ali z
vsaj enim oddaljenim prikazovalnikov.
(5) Na oddaljenih prikazovalnikih mora biti jasno prepoznavno kateremu AMN pripadajo.
(6) Razlika prikazane izmerjene višine nivoja tekočine na
dveh poljubnih prikazovalnikih ne sme biti večja od 1 mm pri
stabilnem nivoju tekočine.
12. člen
(1) AMN mora biti vgrajen tako, da omogoča izvedbo postopkov prve overitve, redne in izredne overitve, ko je rezervoar
v uporabi.
(2) AMN mora biti vgrajen tako, da tokovi, valovanje,
pena, kondenzacija, gretja, veter ali drugi vplivi, nimajo učinka
na njegovo delovanje.
(3) AMN mora biti vgrajen v rezervoar tako, da spremembe referenčne višine zaradi sprememb na konstrukciji
rezervoarja (plašč, dno, streha, merilna cev) ostanejo znotraj
največjega dopustnega pogreška za vgrajene AMN.
(4) AMN mora biti vgrajen v bližini merilne odprtine rezervoarja.
13. člen
(1) Vsi sestavni deli in nastavitve AMN, ki imajo vpliv na
meroslovne lastnosti merila, morajo biti ustrezno zaščiteni pred
spremembami.
(2) Za ustrezno se šteje zaščita, ki omogoča enostavno
prepoznavanje spremembe sestavnih delov ali nastavitev iz
prvega odstavka.
14. člen
(1) AMN mora biti zasnovan tako, da ko je izpostavljen
motnjam:
– ne pride do pomembnejše napake ali
– da je v primeru pomembnejše napake AMN sposoben
pomembnejšo napako prepoznati in se na njo odzvati.
(2) Vrste motenj so podane v poglavju 7.8.2. OIML R85.
(3) Pomembnejša napaka je tista napaka pri delovanju AMN, ki je po vrednosti večja kot NDP, kot je določen v
7. členu.
IV. NAPISI IN OZNAKE
15. člen
(1) Na AMN morajo biti čitljivo in neizbrisljivo navedeni
naslednji podatki:
– naziv proizvajalca ali blagovne znamke,
– tip merila,
– serijska številka in leto izdelave,
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– uradno oznako odobritve tipa,
– identifikacijsko oznako rezervoarja, v katerega je vgrajen AMN,
– referenčno višino AMN in
– merilno območje.
(2) Dodatni prikazovalniki morajo biti opremljeni z naslednjimi podatki:
– uradno oznako odobritve tipa in
– identifikacijsko oznako rezervoarja, v katerega je vgrajen AMN.
(3) AMN mora imeti viden in lahko dosegljiv prostor za
nameščanje overitvenih oznak.
(4) AMN mora omogočiti namestitev zaščitnih oznak na
vse sestavne dele, ki omogočajo dostop do meroslovno pomembnih nastavitev.
V. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
16. člen
(1) Za AMN je obvezna odobritev tipa ali neposredna
overitev posamičnega merila. Odobritvi tipa sledi bodisi prva
overitev bodisi izjava o skladnosti z odobrenim tipom (zagotavljanje kakovosti proizvodnje).
(2) Določila pravilnika glede postopka odobritve tipa se
smiselno uporabljajo tudi za postopek neposredne overitve
posamičnega merila.
(3) Določila pravilnika glede postopka prve overitve se
smiselno uporabljajo tudi za postopek izjave o skladnosti z
odobrenim tipom.
17. člen
(1) V postopku odobritve tipa se identificirajo glavni sestavni deli in nastavitve merila, ki imajo vpliv na meroslovne
lastnosti merila. Med glavne sestavne dele merila se prišteva
tudi programska oprema, ki krmili delovanje merila.
(2) Programska oprema se preskuša v skladu z vodilom
WELMEC 7.2 za obravnavanje programske opreme (Software
guide). Za AMN se uporablja razred tveganja C.
18. člen
(1) Referenčni pogoji pri katerih se izvaja preskušanje
AMN v laboratoriju, razen za parameter, ki se preskuša, so
sledeči:
– temperatura: 20 °C ± 5 °C,
– relativna vlažnost: < 85%,
– enosmerna napetost: manj kot ±10% spremembe kot jo
določa proizvajalec AMN,
– izmenična napetost: nazivna napetost Unom ± 1% in
– frekvenca izmenične napetosti: nazivna frekvenca fnom
± 0,5%.
(2) AMN se preskuša pri atmosferskem tlaku.
19. člen
(1) V postopku odobritve tipa se izvedejo pregledi in preskusi, s katerimi se preveri izpolnjevanje zahtev iz II., III. in IV.
poglavja tega pravilnika.
(2) Preskuse pri referenčnih pogojih, preskuse vplivnih
večin in preskuse z motnjami se izvede, kot je določeno v
poglavju 8.1 OIML R 85.
20. člen
Prva overitev AMN se izvede v dveh stopnjah:
– pred vgradnjo AMN in
– po vgradnji AMN.
21. člen
(1) V postopku pred vgradnjo AMN se izvedejo pregledi
in preskusi s katerimi se v okviru referenčnih pogojev preveri
skladnost AMN z odobrenim tipom in izpolnjevanje zahtev 7.,
8. in 9. člena tega pravilnika.
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(2) Na AMN se namestijo zaščitne oznake.
(3) Preskusni postopek je določen v poglavju 8.2.1 OIML

22. člen
(1) V postopku po vgradnji AMN se preveri izpolnjevanje
zahtev 7., 8. in 9. člena tega pravilnika.
(2) Na AMN se namestijo overitvene oznake in po potrebi
tudi zaščitne oznake.
(3) Preskusni postopek je določen v poglavju 8.2.2 OIML
R85.
VI. REDNE IN IZREDNE OVERITVE
23. člen
(1) Rok za redno overitev AMN je 2 leti.
(2) V postopku overitve se preveri izpolnjevanje zahtev 7.,
11. in 12. člena tega pravilnika.
(3) Na AMN se namestijo overitvene oznake in po potrebi
tudi zaščitne oznake.
(4) Preskusni postopek je določen v poglavju 8.4 OIML
R85.
VII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
24. člen
(1) AMN, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno odobritev tipa merila na podlagi Pravilnika o metroloških
pogojih za avtomatična merila nivoja tekočine v nepremičnih
rezervoarjih (Uradni list SFRJ, št. 76/90), se smejo dati v prvo
overitev, promet in uporabo po tem pravilniku do izteka roka
veljavnosti odločbe ali certifikata o odobritvi tipa merila vendar
najdlje do 31. decembra 2010.
(2) AMN, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno odobritev tipa merila na podlagi Pravilnika o meroslovnih
zahtevah za avtomatska merila nivoja tekočine v nepremičnih
rezervoarjih (Uradni list RS, št. 27/02) se smejo dati v prvo
overitev, promet in uporabo po tem pravilniku do izteka roka
veljavnosti certifikata o odobritvi tipa.
(3) AMN, ki so na dan uveljavitve tega pravilnika v uporabi
in imajo veljavno prvo overitev na podlagi Pravilnika o meroslovnih zahtevah za avtomatska merila nivoja tekočine v nepremičnih rezervoarjih (Uradni list RS, št. 27/02) ali Pravilnika
o metroloških pogojih za avtomatična merila nivoja tekočine v
nepremičnih rezervoarjih (Uradni list SFRJ, št. 76/90), se lahko
dajejo še naprej v overitev, če izpolnjujejo zahteve glede NDP,
predpisanih s tem pravilnikom.
25. člen
(1) Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatska merila
nivoja tekočine v nepremičnih rezervoarjih (Uradni list RS,
št. 27/02).
(2) Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatska merila nivoja tekočine v nepremičnih rezervoarjih (Uradni list RS,
št. 27/02) se uporablja za prve overitve meril iz drugega odstavka 24. člena tega pravilnika do izteka veljavnosti certifikata
o odobritvi tipa.
26. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-2/2010
Ljubljana, dne 13. aprila 2010
EVA 2008-3211-0008
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
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Uradni list Republike Slovenije

OBČINE
ILIRSKA BISTRICA
1742.

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona
Žnideršiča Ilirska Bistrica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45I/94 – Odločba US, 8/96, 18/98 – Odločba US,
36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40., 41. in 44. člena Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09), 15. člena
Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 –
ZIO-UPB1) ter 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne
objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, in Uradni
list RS, št. 31/99, in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4,
30. 6. 2006) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 32. seji
dne 22. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska
Bistrica
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom Občina Ilirska Bistrica, s sedežem Bazoviška cesta 14, 6250 Il. Bistrica (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj), ustanovi javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola
Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: zavod).
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda

4. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.
2. Pečat zavoda
5. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera
35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, pod
katerim je vpisan sedež zavoda, na zunanjem obodu pa je
izpisano ime zavoda.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike, premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka
tega člena.
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera
35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, pod
katerim je vpisan sedež zavoda, na zunanjem obodu pa je
izpisano ime zavoda s pripisom Organizacijska enota Ljudska univerza.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v
pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in
dopisov, ki jih pošiljajo ali izdajajo organom, organizacijam,
občanom, učencem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod
za razne druge dokumentacije v skladu z registracijo žigov.
Pečat iz tretjega odstavka tega člena uporablja zavod
za žigosanje vseh dokumentov in dopisov, ki jih organizacijska enota Ljudska univerza pošilja in izdaja v okviru svojega
delovanja.
6. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način
varovanja in uničenja, hrambo ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi ravnatelj zavoda.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

2. člen
Ime zavoda je: Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska
Bistrica.
Sedež zavoda: Rozmanova ulica 25 b, 6250 Ilirska Bistrica.
Skrajšano ime zavoda: OŠ A. Žnideršiča.
V sestavo OŠ A. Žnideršiča spadajo:
a) OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, Rozmanova ulica
25 b, 6250 Ilirska Bistrica,
b) Organizacijska enota Ljudska univerza.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanovitelja.
Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja organizira delo v novi enoti ali organizacijski enoti oziroma ukine
obstoječe, če so podani zakonski razlogi.

7. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez
omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje
pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila
ravnatelja.
Ravnatelj pooblašča vodjo Organizacijske enote Ljudska univerza za zastopanje v zadevah, ki se nanašajo na
njeno dejavnost.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda
v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so
v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim
razpolaga.
Organizacijska enota Ljudska univerza v pravnem prometu nima pooblastil.
Zavod je vpisan v sodni register pri okrožnem sodišču v
Kopru.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja,
ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

8. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov,
ki jih opravljajo.
V odnosih z bankami, Upravo Republike Slovenije za
javna plačila ter drugimi instucijami v skladu z zakonom
podpisujejo za zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z
deponiranimi podpisi pri Upravi Republike Slovenije za javna
plačila, ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.

Uradni list Republike Slovenije
4. Območje zadovoljevanja
vzgojno-izobraževalnih potreb
9. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju v naslednjem šolskem okolišu:
Dolnji Zemon, Gornji Zemon, Jasen, Vrbovo, Vrbica, Jablanica, Koseze, Mala Bukovica, Velika Bukovica, Soze, Studena Gora, Pavlica in ulice mesta Ilirska Bistrica, ki spadajo v
katastrsko občino Bistrica.
Ne glede na razmejitev šolskih okolišev, se lahko v prve
razrede OŠ A. Žnideršiča vpišejo tudi učenci iz šolskega okoliša OŠ D. Ketteja, če je to smotrno zaradi racionalne organiziranosti oddelkov.
Organizacijska enota Ljudska univerza vpisuje slušatelje
brez omejitev okoliša.
III. DEJAVNOST ZAVODA
10. člen
Dejavnosti zavoda so:
a) dejavnosti OŠ Antona Žnideršiča so:
1. H/49.391
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
2. I/56.290
Druga oskrba z jedmi
3. L/68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih
nepremičnin
4. N/77.210
Dajanje športne opreme v najem in zakup
5. N/77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
6. N/77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
7. N/82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
8. P/85.200
Osnovnošolsko izobraževanje
9. P/85.320
Srednješolsko poklicno in strokovno
izobraževanje
10. P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje na področju športa in
rekreacije
11.P/85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
12. R/90.010 Umetniško uprizarjanje
13. R/90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
14. R/90.030 Umetniško ustvarjanje
15. R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
16. R/91.011 Dejavnost knjižnic
17. R/93.110 Obratovanje športnih objektov
18. R/93.190 Druge športne dejavnosti
19. R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
b) dejavnosti Organizacijske enote Ljudska univerza so:
1. C/17.230
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja
2. C/18.120
Drugo tiskanje
3. C/18.130
Priprava za tisk in objavo
4. C/18.140
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
5. J/58.110
Izdajanje knjig
6. J/58.190
Drugo založništvo
7. M/70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
8. M/73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
9. M/74.300
Prevajanje in tolmačenje
10. M/74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
11. N/82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
12. N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
13. N/82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče
dejavnosti za poslovanje
14. P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
15. P/85.310 Srednješolsko splošno izobraževanje
16. P/85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno
izobraževanje
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17. P/85.421
18. P/85.422
19. P/85.510

Višješolsko izobraževanje
Visokošolsko izobraževanje
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
20. P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
21. P/85.530 Dejavnost vozniških šol
22. P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
23. P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
24. R/90.010 Umetniško uprizarjanje
25. R/90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško
uprizarjanje
26. R/90.030 Umetniško ustvarjanje
27. R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
28. R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v
javnem interesu.
11. člen
Zavod opravlja javnoveljavne izobraževalne programe, ki
so sprejeti na način in po postopku določenem z zakonom.
12. člen
Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojnoizobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne
šole.
Zavod izvaja programe izobraževanja odraslih.
Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo
kot javne listine.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti in spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so
izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede
tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani
pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerim dopolnjuje in boljša
ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva
k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za
opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
13. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
14. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s
pravili.
1. Svet zavoda
15. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki
staršev.
Svet zavoda, ki šteje enajst članov sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed delavcev
zavoda.
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Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed
delavcev občinske uprave ali članov občinskih organov ter
občanov posameznih naselij šolskega okoliša.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določata
zakon in ta odlok, in sicer štiri predstavnike osnovne šole in
enega predstavnika Organizacijske enote Ljudska univerza.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta in so lahko ponovno
izvoljeni oziroma imenovani. Člani sveta so lahko zaporedoma
izvoljeni oziroma imenovani največkrat dvakrat.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan
s statusom njihovih otrok v zavodu.
Oseba, ki opravlja funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika
ravnatelja v zavodu oziroma organizacijski enoti zavoda, ne
more voliti in biti izvoljen oziroma imenovan v svet.
16. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom odraslega kot
drugostopenjski organ, če z zakonom ni določeno drugače,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski oziroma
andragoški zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in skupnost učencev,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
17. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet
zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom
mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred
potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev
in število članov sveta, ki se volijo iz posameznih enot zavoda.
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija,
ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter
njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in
mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
18. člen
Pravico predlagati kandidata za člane sveta zavoda ima
najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ter
reprezentativni sindikat.
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Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni
komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo
biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi
soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
Kandidate za predstavnike delavcev v svetu zavoda predlagajo po enotah zavoda, katere določi svet zavoda s sklepom.
19. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas.
Na glasovnici se ločeno navedejo imena kandidatov iz šole in
organizacijske enote Ljudska univerza po abecednem redu
priimkov ter z navedbo števila kandidatov, ki se jih voli izmed
kandidatov šole ter organizacijske enote Ljudska univerza. Voli
se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih
kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi
glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov iz osnovne
šole ter organizacijske enote Ljudska univerza kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
Zavod lahko volitve podrobneje opredeli v pravilih zavoda.
20. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot
je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata
iz iste enote dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima
daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku
5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
21. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev
zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata,
če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno
pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v
30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstvnika delavcev
v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je
za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno
volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe odloka
in zakona.
22. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje
delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo v zadevah, ki jih
ne ureja ta odlok, določbe zakona o sodelovanju delavcev pri
upravljanju podjetij.
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2. Ravnatelj

telj.

23. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravna-

Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja
za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic ter dolžnosti učencev
in odraslih,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstrandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev,
spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in
odloča o napredovanju delavcev v plačne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (govorilne ure,
roditeljski sestanki in druge oblike sodelovanja),
– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic
in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti
s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji
zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
24. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po
študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi
druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec
oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski
izpit.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je za ravnatelja
lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita,
mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku
mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
24.a člen
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za
ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti
mnenje učiteljskega zbora, ustanovitelja in sveta staršev.
Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje
tajno.
Mnenje ustanovitelja in sveta staršev mora biti obrazloženo.
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Če ustanovitelj, učiteljski zbor in svet staršev ne dajo
mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko
svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.
Svet zavoda mora pred odložitvijo o imenovanju ravnatelja pridobiti mnenje ministra, kot to določa zakon.
Svet zavoda mora pred odločitvijo o razrešitvi seznaniti
ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih
izjavi, ter o predlogu za razrešitev seznaniti ustanovitelja,
učiteljski zbor in svet staršev.
Svet zavoda mora pred odločitvijo o razrešitvi ravnatelja
pridobiti mnenje ministra, kot to določa zakon.
25. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda
imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev
zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ
za eno leto.
Ista oseba lahko v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca
dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih
dneh minister.
a) Pomočnik ravnatelja
26. člen
Zavod ima lahko pomočnika ravnatelja v skladu z veljavnimi normativi in standardi.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma
ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.
Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti
z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti učiteljski zbor.
Pomočnik ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih
delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno
pooblasti ravnatelj.
b) Vodja organizacijske enote Ljudska univerza
27. člen
Vodjo Organizacijske enote Ljudska univerza imenuje
ravnatelj izmed delavcev enote Ljudska univerza.
Vodja Organizacijske enote Ljudska univerza mora imeti visokošolsko izobrazbo, pedagoško-andragoško izbrazbo,
strokovni izpit ter najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega
najmanj tri leta v izobraževanju odraslih.
Vodja organizacijske enote opravlja naloge po tem odloku in naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
3. Strokovni organi
28. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, andragoški
zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik, vodja izobraževalnega področja izobraževanja odraslih, strokovni aktivi učiteljev.
29. člen
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih
z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov
ter dejavnosti,
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– odloča o posodobitvah vzgojno-izobraževalnih programov in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in
pomočnika ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in
mnenje o predlogih ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
30. člen
Andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci, učitelji
Organizacijske enote Ljudska univerza in pogodbeni učitelji,
ki izvajajo izobraževalne programe za odrasle.
Andragoški zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih
z izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– odloča o posodobitvah izobraževalnega dela,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in
vodje organizacijske enote,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Pri sprejemanju odločitev in mnenj imajo pravico glasovati samo člani andragoškega zbora, ki so v zavodu zaposleni.
31. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci,
ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi,
ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
32. člen
Vodja izobraževalnega področja izobraževanja odraslih
v okviru dejavnosti organizacijske enote Ljudska univerza
opravlja zlasti naslednje naloge:
– vodi delo strokovnega aktiva,
– predlaga program razvoja organizacijske enote,
– načrtuje in organizira izobraževanje,
– analizira izobraževalno delo in njegove rezultate,
– spremlja napredovanje udeležencev izobraževanja,
– opravlja in organizira svetovalno delo,
– opravlja druge naloge, določene z letnim delovnim
načrtom in naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
Dela in naloge vodje izobraževalnega področja izobraževanja odraslih opravlja vodja Organizacijske enote Ljudska
univerza.
33. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje
vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s
starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih
ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
34. člen
Strokovne aktive učiteljev sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta
oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje
vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev
in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z
letnim delovnim načrtom.
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4. Svet staršev
35. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda. Tehnično in finančno podporo
za delovanje sveta staršev zagotavlja zavod. Svet staršev
zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku
oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje
o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za
ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni
problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe
zavoda,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– v dogovoru z vodstvom zavoda lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
36. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z
učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega
dela in opravlja poklicno svetovanje.
Svetovalna služba sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
6. Knjižnica
37. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje,
hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela
v zavodu.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi
minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
38. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi
strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih
nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem
besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v
skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem
strokovno avtonomni.
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Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi
predpisi ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih
univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja
ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi
minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo
slovenski jezik.
39. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in
uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod
uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v
svojem splošnem aktu. Prosta delovna mesta strokovnih in
drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije
delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi
normativov in standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo
na območju katere ima zavod sedež.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta v
osnovni šoli pridobiti soglasje ministra, v organizacijski enoti
Ljudska univerza pa soglasje ustanovitelja.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA
40. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo, ki jo je zavod uporabljal za opravljanje
dejavnosti do uveljavitve tega odloka, razen nepremičnin in
opreme, ki jih je zavod uporabljal za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje v enoti Vrtec.
Premoženje, s katerim upravlja zavod je last ustanovitelja. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prejšnjega odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično
premoženje ali le-to obremeniti s stvarmi ali drugimi bremeni
brez soglasja ustanovitelja.
41. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe
iz proračuna Republike Slovenije, proračuna Občine Ilirska
Bistrica, prispevkov staršev in prispevkov udeležencev izobraževanja odraslih, lahko pa tudi iz drugih virov.
Zavod lahko pridobiva sredstva tudi iz prispevkov učencev, staršev in udeležencev izobraževanja odraslih za storitve, za katere je tako določeno z zakonom in za storitve,
ki po izobraževalnem programu niso obvezne ali presegajo
normative in standarde.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi
s prodajo izdelkov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo
materialnih stroškov, vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje
in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi
za druge namene.
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Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v
zavodu določi minister oziroma se ta določajo v skladu s
trenutno veljavno zakonodajo.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju
medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti,
upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in
standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krijeta
ustanovitelj in država.
42. člen
Zavod ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo
dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina vzgojno-izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za
zviševanje standarda pouka in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in
šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda.
Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda
predlaga svet zavoda. Za delovanje sklada lahko upravni
odbor sprejme pravila.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA
43. člen
Zavod je pravna oseba in odgovarja za svoje obveznosti
do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine
sredstev, ki jih je zavodu dolžan zagotoviti v skladu z zakonom.
VIII. NADZOR
44. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo
sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v
zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso
navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo druge institucije določene z zakonom.
45. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja
nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen
premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v
upravljanju zavoda.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
46. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z internimi akti, uredi
svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme
svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja
druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne
smejo biti v neskladu s tem odlokom.
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov
zavoda se določi s pravili zavoda.
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X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
Ne glede na določbo 15. člena tega odloka, se v svet
zavoda izmed zaposlenih delavcev zavoda voli:
– 5 predstavnikov delavcev osnovne šole, če Organizacijska enota Ljudska univerza zaradi zakonskih ali drugih
omejitev ne more predlagati kandidata za predstavnika v svetu
zavoda.
48. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, št. 012-4/99-240 z dne 29. 4.
1999 (Uradne objave časopisa Snežnik, št. 3/99, Uradni list
RS, št. 112/07).
49. člen
Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica se vpiše
v sodni register in je pravna naslednica Osnovne šole Antona
Žnideršiča Ilirska Bistrica, ki je vpisana v sodni register pri registrskem sodišču v Kopru, pod številko 1/3139/00 in prevzame
vse pravice in obveznosti te šole.
50. člen
Iz uporabe in upravljanja javnega zavoda se izločijo ter
prenesejo v uporabo in upravljanje javnega vzgojno-izobrževalnega zavoda Vrtec Ilirska Bistrica v ustanavljanju nepremičnine
in oprema, ki jo je do preoblikovanja uporabljal zavod Osnovna
šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje.
51. člen
Delavci OŠ A. Žnidešiča, ki opravljajo delo v Enoti Vrtec,
nadaljujejo delo v zavodu Vrtec Ilirska Bistrica na podlagi
števila oddelkov po zaključenem vpisu otrok za šolsko leto
2010/2011 in na podlagi potrjene sistemizacije, skladno s predpisi o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje.
52. člen
Knjigovodski prenos bilance stanja med javnim zavodom
OŠ A. Žnideršiča – enota Vrtec in javnim zavodom Vrtec Ilirska
Bistrica v ustanavljanju se prenese po stanju na dan 31. 8. 2010.
53. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda
v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
Organi, ki so delovali do uveljavitve tega odloka opravljajo
svoje naloge do vzpostavitve organizacije po tem odloku.
54. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 012-4/99
Ilirska Bistrica, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.

1743.

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Ilirska Bistrica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45I/94 – Odločba US, 8/96, 18/98 – Odločba US,
36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40., 41. in 44. člena Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni

Uradni list Republike Slovenije
list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09), 16. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08 in Uradni list RS, št. 31/99 in
Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) in Sklepa
o izločitvi Enote Vrtec iz javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica in njegovem organiziranju v samostojni zavod (sprejetega na 32. seji
OS dne 22. 4. 2010) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na
32. seji dne 22. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtec Ilirska Bistrica
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom Občina Ilirska Bistrica, s sedežem Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: ustanovitelj),
ustanavlja za izvajanje javne službe vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Ilirska
Bistrica (v nadaljevanju: zavod).
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Ime zavoda je: Vrtec Ilirska Bistrica.
Sedež zavoda: Vilharjeva cesta 13 a, 6250 Ilirska Bistrica.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanovitelja.
Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja organizira delo v novi enoti ali ukine obstoječo, če so za to podani
zakonski razlogi.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so
v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem s katerim
razpolaga.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Kopru.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja,
ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
4. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata
zakon in ta odlok.
2. Pečat zavoda
5. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike s premerom
35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, pod
katerim je vpisan sedež zavoda, na zunanjem obodu pa je
izpisano ime zavoda.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike s premerom 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka
tega člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v
pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom
in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za
žigosanje razne druge dokumentacije v skladu z registracijo
žigov.
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6. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja, hrambo ter delavce, ki so zanje odgovorni
določi ravnatelj zavoda.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

jitev.

7. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez ome-

Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov
pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti
ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec zavoda
ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v
posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
8. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih
opravljajo.
V odnosih z bankami, Upravo Republike Slovenije za
javna plačila ter drugimi institucijami v skladu z zakonom podpisujejo za zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila,
ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki so navedeni
v tem odloku.
4. Območje zadovoljevanja
vzgojno-izobraževalnih potreb
9. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji, izobraževanju in varstvu otrok na območju Občine Ilirska
Bistrica.
Zavod vpisuje otroke brez omejitve okoliša.
III. DEJAVNOST ZAVODA
10. člen
Dejavnosti zavoda so:
1. P/85.100 Predšolska vzgoja
2. I/56.290 Druga oskrba z jedmi.
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v
javnem interesu.
11. člen
Zavod opravlja javno veljavne programe za predšolske
otroke, ki so sprejeti na način in po postopku določenim z
zakonom.
12. člen
Zavod izvaja predšolsko vzgojo za otroke od enega leta
starosti oziroma dopolnjenih najmanj enajstih mesecih starosti
do vstopa v šolo.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti in spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so
izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede
tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani
pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerim dopolnjuje in boljša
ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva
k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za
opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
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Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
13. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda
– ravnatelj
– strokovni organi
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s
pravili.
1. Svet zavoda
14. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki
staršev.
Svet zavoda, ki šteje enajst članov, sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje občinski
svet izmed delavcev občinske uprave ali članov občinskih
organov ter občanov.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda
neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga
določata zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Mandat članov
sveta zavoda začne teči z dnem konstitutivne seje.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta in so lahko ponovno
izvoljeni oziroma imenovani. Člani sveta so lahko zaporedoma
izvoljeni oziroma imenovani največ dvakrat.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan
s statusom njihovih otrok v zavodu.
Oseba, ki opravlja funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika
ravnatelja v zavodu oziroma organizacijski enoti zavoda, ne
more voliti in biti izvoljen oziroma imenovan v svet.
15. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.
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a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
16. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni
pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo.
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija,
ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana
ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov
namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v
svetu zavoda in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
17. člen
Pravico predlagati kandidata za člane sveta zavoda
imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico
ter reprezentativni sindikat. Predlogi kandidatov za svet
zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan
po dnevi razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh
predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi
vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda
morajo imeti pasivno volilno pravico.
18. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov ter z navedbo števila kandidatov, ki se
jih voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni
mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je
tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot
jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
Zavod lahko volitve podrobneje opredeli v pravilih zavoda.
19. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,
kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so
tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva
kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima
daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v
roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
20. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10%
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral
sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
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Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno
pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30
dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če
je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe odloka
in zakona.
21. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje
delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo v zadevah, ki
jih ne ureja ta odlok, določbe zakona o sodelovanju delavcev
v upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
22. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok,
– vodi delo vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive
in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (govorilne ure,
roditeljski sestanki in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti otrok,
– zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje zavoda z zdravstveno službo,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
23. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje
za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj pet let
delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in
opravljen ravnateljski izpit.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega
izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po
začetku mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
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24. člen
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata
za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje vzgojiteljskega zbora, ustanovitelja in sveta
staršev.
Vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja
glasuje tajno.
Mnenje ustanovitelja in sveta staršev mora biti obrazloženo.
Če ustanovitelj, vzgojiteljski zbor in svet staršev ne dajo
mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko
svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.
Svet zavoda mora pred odločitvijo o imenovanju ravnatelja pridobiti mnenje ministra, kot to določa zakon.
Svet zavoda mora pred odločitvijo o razrešitvi seznaniti
ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih
izjavi, ter o predlogu za razrešitev seznaniti ustanovitelja,
vzgojiteljski zbor in svet staršev.
Svet zavoda mora pred odločitvijo o razrešitvi ravnatelja pridobiti mnenje ministra, kot to določa zakon.
25. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar
največ za eno leto.
Ista oseba lahko v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih
dneh minister.
26. člen
Zavod ima lahko pomočnika ravnatelja v skladu z veljavnimi normativi in standardi.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma
ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.
Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z
razlogi za razrešitev seznaniti vzgojiteljski zbor.
Pomočnik ravnatelja se imenuje na podlagi javnega
razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
3. Strokovni organi
27. člen
Strokovna organa zavoda sta:
– vzgojiteljski zbor in
– strokovni aktiv vzgojiteljev.
28. člen
Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov
ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in
pomočnika ravnatelja,
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– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in
mnenje o predlogih ravnatelja,
– opravlja druga naloge v skladu z zakonom.
29. člen
Strokovne aktive vzgojiteljev sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktivi obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge,
določene z letnim delovnim načrtom.
4. Svet staršev
30. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu
oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje
sveta staršev zagotavlja zavod. Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika,
ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za
ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni
problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe
zavoda,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– v dogovoru z vodstvom zavoda lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
31. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje otrokom in staršem ter sodeluje z
vzgojitelji in vodstvom zavoda pri načrtovanju, spremljanju in
evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.
6. Knjižnica
32. člen
Zavod ima lahko knjižnico.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
33. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu
opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci
in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju
strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v
nadaljnjem besedilu: strokovni delavci)
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v
skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem
strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik,
imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.

Stran

5064 /

Št.

36 / 4. 5. 2010

Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih
univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja
ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi
minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo
slovenski jezik.
34. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in
uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod
uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v
svojem splošnem aktu. Prosta delovna mesta strokovnih in
drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije
delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi
normativov in standardov ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.
Zavod si mora pred objavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ustanovitelja.
Zavod mora o vsakem prostem delovnem mestu strokovnega delavca pred objavo prostega delovnega mesta obvestiti
ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA
35. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo, ki jo je pred preoblikovanjem uporabljal zavod
Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje v enoti Vrtec.
Premoženje, s katerim upravlja zavod je last ustanovitelja. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prejšnjega odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično
premoženje ali le-to obremeniti s stvarmi ali drugimi bremeni
brez soglasja ustanovitelja.
36. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev,
sredstev ustanovitelja, plačil staršev, iz donacij, prispevkov
sponzorjev in iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi
s prodajo izdelkov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo
materialnih stroškov, vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje
in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi
za druge namene.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v
zavodu določi minister oziroma se ta določajo v skladu s
trenutno veljavno zakonodajo.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju
medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti,
upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in
standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krijeta
ustanovitelj oziroma država.
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37. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva
tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi
viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina vzgojno-izobraževalnega programa,
oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda varstva in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest
članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni
odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga
svet zavoda. Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme
pravila.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
38. člen
Zavod je pravna oseba in odgovarja za svoje obveznosti
do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do višine sredstev, ki jih je zavodu dolžan zagotoviti
v skladu z zakonom.
VIII. NADZOR
39. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo
sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v
zavodu, izvaja inšpektor, pristojen za šolstvo.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso
navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo druge institucije določene z zakonom.
40. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen
premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v
upravljanju zavoda.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
41. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z internimi akti, uredi
svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme
svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja
druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne
smejo biti v neskladju s tem odlokom.
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov
zavoda se določi s pravili zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Za čas do imenovanja ravnatelja zavoda, vendar največ
za dobo enega leta, opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja
zavoda ga. Ingrid Fatur, svetovalna delavka, ki je pooblaščena,
da opravi vse potrebno za začetek dela zavoda.
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43. člen
Vpis zavoda v sodni register mora v.d. ravnatelja priglasiti
najkasneje v petnajstih dneh od uveljavitve odloka.
44. člen
Knjigovodski prenos bilance stanja med javnim zavodom
OŠ A. Žnideršiča – enota Vrtec in javnim zavodom Vrtec Ilirska
Bistrica v ustanavljanju se prenese po stanju na dan 31. 8. 2010.
45. člen
Delavci OŠ A. Žnideršiča, ki opravljajo delo v enoti Vrtec, nadaljujejo delo v zavodu Vrtec Ilirska Bistrica na podlagi
števila oddelkov po zaključenem vpisu otrok za šolsko leto
20010/2011 in na podlagi potrjene sistemizacije, skladno s
predpisi o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.
46. člen
Svet zavoda se oblikuje v skladu s tem odlokom najkasneje v šestih mesecih od vpisa zavoda v sodni register.
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in konstituirati organe v roku šestih mesecev od vpisa zavoda v sodni register.
47. člen
Zavod začne z opravljanjem dejavnosti predšolske vzgoje
v skladu z zakonom in tem odlokom predvidoma s 1. 9. 2010.
48. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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3. člen
Svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred
uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-H) in
članom, ki so izvoljenim v skladu z 12. členom ZOFVI-H poteče
mandat s potekom mandata sveta.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 012-5/97
Ilirska Bistrica, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.

KAMNIK
1745.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06), 40., 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo
ZOFVI-UPB5, 36/08 – ZOFVI-G, 58/09 – ZOFVI-H), 16. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic,
št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, Uradne
objave časopisa Snežnik, št. 04/06) je Občinski svet Občine
Ilirska Bistrica na 32. seji dne 22. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja
Ilirska Bistrica
(Uradne objave PN, št. 15/97, Uradne objave čas.
Snežnik, št. 1/99, Uradni list RS, št. 112/07)
1. člen
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.«
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2. člen
Spremeni se prvi odstavek 24. člena tako, da se glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po
študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi
druge stopnje in izpolnjuje pogoje za učitelja ali svetovalnega
delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji
in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.«

Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja Ilirska
Bistrica

Stran

Doda se nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»Oseba, ki opravlja funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja v zavodu oziroma organizacijski enoti zavoda, ne
more voliti in biti izvoljen oziroma imenovan v svet.«

Št. 014-17/2010
Ilirska Bistrica, dne 22. aprila 2010
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o načinu opravljanja obvezne lokalne
gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Kamnik

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl.
US, 79/09, 14/10 – odl. US) ter 14. in 85. člena Statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine
Kamnik na 33. redni seji dne 21. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu
opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki
v Občini Kamnik
1. člen
V Odloku o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 34/09) se v petem odstavku 11. člena
za besedo »posode« doda besedi »ali vreče«.
V šestem odstavku 11. člena se za besedo »posod« doda
besedi »ali vreč«.
2. člen
V prvem odstavku 12. člena se za četrto alineo doda nova
alinea, ki se glasi: »redno prevzemanje odpadne embalaže«.
3. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen (odpadna embalaža), ki se glasi:
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»Izvajalec javne službe prevzema odpadno embalažo
na prevzemnih mestih, kjer so jo uporabniki dolžni po vnaprej
določenem urniku prepustiti v tipiziranih rumenih vrečah ali
posodah z rumenih pokrovom.
Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje odpadne embalaže na celotnem območju Občine Kamnik najmanj
enkrat na dva tedna. Na gosto naseljenih območjih s pretežno
večstanovanjskimi objekti, kjer ni prostorskih možnosti za namestitev zadostnega števila posod, mora izvajalec zagotoviti
prevzemanje odpadne embalaže enkrat na teden.«
4. člen
V tretjem odstavku 19. člena se v prvem stavku beseda
»teden« nadomesti z besedama »dva tedna«, v drugem stavku
pa se beseda »dvakrat« nadomesti z besedo »enkrat«.
5. člen
V nazivu 20. člena se za besedo »posod« doda besedi
»ali vreč«.
V prvem in drugem stavku prvega odstavka 20. člena se
za besedo »zabojnikov« doda besedi »ali vreč«.
V drugem in tretjem odstavku se za besedami »mešanih
komunalnih odpadkov« doda vejica in besedi »odpadne embalaže«.
V prvem stavku četrtega odstavka 20. člena se črta beseda »mešanih«. V tretjem stavku četrtega odstavka se za
besedo »vrečke« doda besede »za mešane odpadke«.
6. člen
V prvem odstavku 22. člena se črta beseda »mešanih«,
za besedo »zabojnikih« se doda besedi »ali vrečah«.
V drugem odstavku 22. člena se črta beseda »mešanih«,
za besedo »zabojnik« se doda besedi »ali vreča«.
7. člen
Na koncu tretjega odstavka 26. člena se doda stavek:
»Izvajalec mora z uporabnikom iz prvega in drugega odstavka
tega člena skleniti pogodbo najkasneje v 15 dneh po tem, ko
izvajalec prejme prijavo uporabnika o vključitvi v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik.«
8. člen
Za 58. členom se doda nov 58.a člen, ki se glasi: »Izvajalec
javne službe mora v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka,
v skladu s tretjim odstavkom 26. člena, skleniti pogodbe z vsemi
uporabniki, ki opravljajo dejavnost na območju Občine Kamnik.«
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-26/2007
Kamnik, dne 26. aprila 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

1746.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Šmartno v Tuhinju

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98, Odl.US:
U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 12. člena Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 Odl. US, 36/08, 22/09 Odl.
US U-I-205/07-10, 55/09 Skl. US: U-I-356/07-13, 58/09, 64/09
popr., 65/09 popr.) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 33. seji
dne 21. 4. 2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Šmartno v Tuhinju
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno v Tuhinju (Uradni list RS,
št. 69/96, 19/99, 44/01, 58/07 in 63/08) se spremeni drugi
odstavek 17. člena tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda in
– trije predstavniki staršev.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-19/07-4/2
Kamnik, dne 26. aprila 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

1747.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Frana Albrehta

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98, Odl. US:
U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 12. člena Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 Odl. US, 36/08, 22/09 Odl.
US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl. US: U-I-356/07-13, 58/09, 64/09
popr., 65/09 popr.) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 33. seji
dne 21. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Frana Albrehta
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Frana Albrehta (Uradni list RS, št. 69/96,
19/99, 58/07 in 63/08) se spremeni drugi odstavek 17. člena
tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda in
– trije predstavniki staršev.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-19/07-4/2
Kamnik, dne 26. aprila 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1748.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Marije Vere

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98, Odl. US:
U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 12. člena Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 Odl. US, 36/08, 22/09 Odl.
US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl. US:U-I-356/07-13, 58/09, 64/09
popr., 65/09 popr.) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 33. seji
dne 21. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Marije Vere
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Marije Vere (Uradni list RS, št. 19/99,
58/07 in 63/08) se spremeni drugi odstavek 17. člena tako, da
se glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda in
– trije predstavniki staršev.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-19/07-4/2
Kamnik, dne 26. aprila 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

1749.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Toma Brejca

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98, Odl. US:
U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 12. člena Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 Odl. US, 36/08, 22/09 Odl.
US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl. US: U-I-356/07-13, 58/09, 64/09
popr., 65/09 popr.) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 33. seji
dne 21. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Toma Brejca
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Toma Brejca (Uradni list RS, št. 69/96,
19/99, 58/07 in 63/08) se spremeni drugi odstavek 17. člena
tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
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– pet predstavnikov delavcev zavoda in
– trije predstavniki staršev.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije
Št. 007-19/07-4/2
Kamnik, dne 26. aprila 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

1750.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Stranje

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98, Odl. US:
U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 12. člena Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 Odl. US, 36/08, 22/09 Odl.
US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl. US: U-I-356/07-13, 58/09, 64/09
popr., 65/09 popr.) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 33. seji
dne 21. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Stranje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Stranje (Uradni list RS, št. 69/96, 19/99,
58/07 in 63/08) se spremeni drugi odstavek 17. člena tako, da
se glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda in
– trije predstavniki staršev.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-19/07-4/2
Kamnik, dne 26. aprila 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

1751.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda
s področja varstva predšolskih otrok –
Vzgojnovarstvenega zavoda
Antona Medveda Kamnik

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98, Odl. US:
U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 12. člena Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 Odl. US, 36/08, 22/09 Odl.
US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl. US: U-I-356/07-13, 58/09, 64/09
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popr., 65/09 popr.) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 33. seji
dne 21. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva
predšolskih otrok – Vzgojno-varstvenega zavoda
Antona Medveda Kamnik
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva
predšolskih otrok – Vzgojno-varstvenega zavoda Antona Medveda Kamnik (Uradni list RS, št. 75/96, 48/99, 54/04 in 43/07)
se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Vrtec posluje pod imenom: Vzgojno-varstveni zavod
Antona Medveda Kamnik, skrajšano ime VVZ Antona Medveda.
Sedež vrtca: Novi trg 26/b, Kamnik.
V sestavo vrtca sodijo naslednje enote:
1. Pestrna, Groharjeva 1, Kamnik;
2. Sneguljčica, Kovinarska c. 11, Kamnik;
3. Tinkara, Klavčičeva 1, Kamnik;
4. Rožle, Novi trg 26/b, Kamnik;
5. Palček, Šmartno 13b, 1219 Laze v Tuhinju;
6. Marjetica, Ljubljanska 3/a, Kamnik;
7. Mojca, Ul. Matije Blejca 14, Kamnik;
8. Pedenjped, Jakopičeva 27, Kamnik.
V sestavo vrtca sodijo tudi enote, ki se prostorsko nahajajo v oziroma pri osnovnih šolah:
1. Cepetavček (POŠ Nevlje), Nevlje 16, Kamnik;
2. Polžki (POŠ Motnik), Motnik 8, 1221 Motnik;
3. Kekec (OŠ Stranje), Zg. Stranje 22, 1242 Stahovica;
4. Mavrica (OŠ Marije Vere), Ljubljanska 16a, Kamnik;
5. Kamenček (OŠ 27. julij), Tomšičeva 9, Kamnik.
V sestavo vrtca sodi tudi enota, ki se nahaja v najetih
prostorih:
1. Sonček, Trg padlih borcev 2, Kamnik.«
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Delovni proces v zavodu je organiziran v naslednjih
službah:
– pedagoško-strokovni službi (krajše PSS),
– finančno-računovodsko-administrativni službi (krajše
FRAS),
– prehranski službi (krajše PS),
– zdravstveno-higienski službi (krajše ZHS),
– tehnično-vzdrževalni službi (krajše TVS).«
3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vrtec ima pečat okrogle oblike premera 35 mm. Na obrobju pečata sta dve vzporedni črti – kroga, oddaljeni 1 mm. Ob
črtah proti sredini kroga je izpisano: VZGOJNO-VARSTVENI
ZAVOD ANTONA MEDVEDA. V sredini je grb Republike Slovenije, pod njim pa izpisan sedež: KAMNIK.
Vrtec uporablja tudi pečat s premerom 20 mm z enako
vsebino, kot je ima pečat iz prvega odstavka tega člena.«
4. člen
Za prvim odstavkom 9. člena se doda novi odstavek, ki
se glasi:
»Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez
omejitev.«
5. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V odnosih z Upravo Republike Slovenije za javna plačila
in Davčno upravo Republike Slovenije podpisujejo ravnatelj,

Uradni list Republike Slovenije
vodja finančno računovodske službe in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, ki
jih določi ravnatelj.«
6. člen
Drugi odstavek 11. člen a se spremeni tako, da se glasi:
»Uprava vrtca se nahaja v enoti Rožle na Novem trgu 26 B,
Kamnik.«
7. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vrtec lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja organizira delo v novi organizacijski enoti ali ukine obstoječo, če so
za to podani razlogi.«
8. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vrtec opravlja javno veljavne programe za predšolske
otroke, ki so sprejeti na način in po postopku določenim z
zakonom.
Glavna dejavnost vrtca, izvajana kot javna služba, je po
standardni klasifikaciji dejavnost:
– 85.100 Predšolska vzgoja.
Vrtec lahko poleg glavne dejavnosti izvaja tudi programe
in opravlja druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje glavno dejavnost, in so vodene v standardni klasifikaciji dejavnosti pod
šiframi:
– 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju športa in rekreacije,
– 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju kulture in umestnosti,
– 85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– 56.290 Druga oskrba z jedmi,
– 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi,
– 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizorske dejavnosti, davčno svetovanje,
– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin,
– 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet,
– 85.110 Izdajanje knjig,
– 85.140 Izdajanje revij in druge periodike,
– 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
drugim blagom,
– 90.030 Umetniško ustvarjanje,
– 91.011 Dejavnost knjižnic,
– 93.190 Druge športne dejavnosti,
– 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
– 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.«
9. člen
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet vrtca sestavlja enajst članov:
– trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki staršev.«
10. člen
V 16. členu se črta četrta alinea.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-10/2007-4/2
Kamnik, dne 26. aprila 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1752.
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Pravilnik o merilih in postopku za dodeljevanje
mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo
organizirane predšolske vzgoje in varstva

7. člen
Otrok je upravičen do subvencije z naslednjim mesecem
po tem, ko je vlagatelj oddal popolno vlogo.

Na podlagi Sklepa Občinskega sveta Občine Kamnik,
št. 0322-4/2010-15, z dne 22. 4. 2010 je župan Občine Kamnik
dne 26. 4. 2010 sprejel

8. člen
O dodelitvi subvencije odloči občinska uprava z odločbo.

PRAVILNIK
o merilih in postopku za dodeljevanje
mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo
organizirane predšolske vzgoje in varstva
1. člen
Ta pravilnik določa merila za dodeljevanje subvencije za
otroke iz Občine Kamnik, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva v okviru dnevnih ali poldnevnih programov v skladu z Zakonom o vrtcih (v nadaljevanju: subvencija),
določa upravičence in postopek dodelitve subvencije.
2. člen
Subvencija po tem pravilniku so sredstva, s katerimi se
družini zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki
nastanejo z varstvom otroka.
3. člen
Upravičenec do subvencije je otrok:
– ki ima vsaj z enim od staršev stalno prebivališče v
Občini Kamnik;
– ki ni vključen v eno izmed oblik organizirane predšolske
vzgoje in varstva v okviru dnevnih ali poldnevnih programov, ki
jo predvideva Zakon o vrtcih in Občina Kamnik (v nadaljevanju:
občina) zanje ne zagotavlja sredstev za doplačilo oskrbnih
stroškov;
– ki je dopolnil starost najmanj 11 mesecev (v primeru podaljšanega porodniškega dopusta enega od staršev se pravica
do subvencije po tem pravilniku uveljavi z naslednjim mesecem
po izteku porodniškega dopusta) in še ne izpolnjuje starostnega pogoja za vključitev v II. starostno skupino;
– katerega starši so zavrnili odobreno mesto v vrtcu.
Do subvencije ni upravičen otrok:
– ki ima varstvo pri varuhu predšolskih otrok, s katerim
ima občina sklenjeno pogodbo o sofinanciranju.
4. člen
Subvencijo uveljavlja eden od staršev oziroma zakoniti
zastopnik pod pogojem, da imata oba z otrokom/-ci, ki ni/-so
vključeni v vrtec, stalno prebivališče v Občini Kamnik (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj).
V primeru, da starša živita ločeno, je do uveljavljanja
subvencije upravičen tisti od staršev, pri katerem otrok živi,
pod pogojem, da imata oba z otrokom stalno prebivališče v
Občini Kamnik.
5. člen
Vlagatelj uveljavlja pravico do subvencije, v skladu z
javnim pozivom, ki ga občina javno objavi v sredstvih javnega
obveščanja in na njeni spletni strani, s pisno vlogo, ki jo odda
na občini. Obrazec vloge je dosegljiv v vložišču ali na spletni
strani občine: www.kamnik.si.
6. člen
V vlogi iz 5. člena tega pravilnika morajo biti navedeni
podatki o rojstvu otroka, o stalnem prebivališču otroka ter o
stalnem prebivališču vlagatelja. V vlogi je potrebno navesti tudi
davčno številko vlagatelja in otroka ter številko transakcijskega
računa, kamor se bo mesečno nakazovala subvencija.
Vloga mora vsebovati tudi izjavo drugega starša, da ne
bo uveljavljal pravice do subvencije.

9. člen
Višina subvencije znaša 20% ekonomske cene programov za predšolsko vzgojo in varstvo za I. starostno skupino, ki
jo sprejme občinski svet občine.
V predhodnem odstavku določena višina subvencije velja
do spremembe njene višine na občinskem svetu.
V primeru, da se višina subvencije, glede na vsakoletna
razpoložljiva sredstva, spremeni, bo občina objavila javni poziv
za vložitev vloge za subvencijo v roku 2 mesecev po uveljavitvi
proračuna za tekoče leto, višina subvencije pa bo povzeta iz
vsakokratnega veljavnega proračuna.
10. člen
Subvencija iz prejšnjega člena se izplačuje upravičencem do 20. v mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun
vlagatelja.
11. člen
Subvencije se izplačujejo od septembra 2010 dalje.
12. člen
Starši so upravičeni do subvencije po tem pravilniku do
septembra tekočega leta, v katerem otrok dopolni 3 leta oziroma do vključitve v eno izmed oblik organizirane predšolske
vzgoje in varstva.
Starši, ki prejemajo subvencijo, so v roku 15 dolžni obvestiti občinski organ o morebitnih spremembah, ki vplivajo na
upravičenost otroka do subvencije iz 2. člena tega pravilnika.
13. člen
Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoren za resničnost podatkov, ki jih navede v vlogi.
Če pristojni organ ugotovi neresničnost podatkov, vlagatelj izgubi pravico do subvencije, neupravičeno prejeto subvencijo pa je dolžan vrniti občini z zakonitimi zamudnimi obrestmi
v roku 8 dni po pozivu občine.
14. člen
Podatki na vlogi za uveljavljanje subvencije so osebni
podatki, ki morajo biti varovani v skladu z zakonom.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-3/2010
Kamnik, dne 26. aprila 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

1753.

Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu
komunalnih odpadkov

Na podlagi 8. člena Odloka o načinu opravljanja obvezne
lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 34/09) ter 10. in
14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08)
je Občinski svet Občine Kamnik na 33. redni seji dne 21. 4.
2010 sprejel
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T E H N I Č N I P R A V I L N IK
o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov

Uradni list Republike Slovenije
– papir in karton – modra barva,
– plastična in kovinska embalaža – rumena barva,
– steklo – zelena barva.
Urnik praznjenja posod in odvoza posameznih frakcij:

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov je priloga oziroma sestavni del Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik (Uradni list RS,
št. 34/09).

kov,

2. člen
Tehnični pravilnik obsega:
– opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki,
– tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpad-

– tipizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno z merili za določanje izhodiščne prostornine posod za posamezne
kategorije uporabnikov,
– tipizacijo namenskih predpisanih vreč za odpadke in
pogoje njihove uporabe,
– minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in
zbiralnic,
– podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov
v zbirnih centrih,
– podrobnejše pogoje prevzemanja kosovnih odpadkov
na poziv uporabnikov,
– podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in prevzemnih
mest, zbiralnic in zbirnih centrov,
– druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki skladno s predpisi in
nemoteno opravljanje javne službe.
II. TEHNOLOGIJA, POGOJI IN NAČIN LOČENEGA
ZBIRANJA ODPADKOV

neh:

3. člen
V Občini Kamnik se odpadki zbirajo ločeno na več rav-

– ločeno zbiranje frakcij komunalnih odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij (»ekoloških otokih«),
– ločeno zbiranje odpadne embalaže po sistemu »od vrat
do vrat«,
– ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov,
– ločeno zbiranje zelenega vrtnega odpada po naročilu
in v zbirnem centru,
– ločeno zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev po
naročilu in v zbirnem centru,
– ločeno zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v
letni akciji in v zbirnem centru,
– ločeno zbiranje oziroma sprejemanje vseh ločeno zbranih frakcij v zbirnem centru,
– ločeno zbiranje ostanka komunalnih odpadkov.
4. člen
Zbiralnice ločenih frakcij
V zbiralnicah ločenih frakcij (»ekoloških otokih«) se zagotavlja prevzem naslednjih ločenih frakcij:
– papirja in drobne lepenke, vključno z drobno odpadno
embalažo iz papirja ali lepenke,
– drobne odpadne embalaže iz stekla,
– drobne odpadne embalaže iz plastike, kovin ali sestavljenih materialov.
Zbiralnice ločenih frakcij odpadkov so opremljene s posodami velikosti 1100 l. Posode so opremljene z nalepkami –
navodili, kaj vanje sodi in kaj ne. Pokrovi posod za posamezno
frakcijo so različnih barv, in sicer:

Papir in karton
ponedeljek

1x tedensko

torek

1x tedensko

Embalaža

1x tedensko

sreda

1x tedensko

četrtek

1x tedensko

petek
sobota

Steklo

1x tedensko
po potrebi

Ločeno zbrane frakcije iz zbiralnic se pripelje v Center
za ravnanje z odpadki Suhadole, kjer se na vhodni tehtnici
evidentira njihova količina, nato pa pretovori v večje (36 ali
40 m3) zabojnike na začasno skladiščenje. Ko je dosežena
zadostna količina posamezne frakcije, se le-to na sortirnici
dodatno sortira, in sicer:
– papirju in kartonu se na sortirnici odstrani morebitne
nečistoče, sledi baliranje in ustrezno skladiščenje do predaje
podjetjem, pooblaščenim za promet in predelavo sekundarnih
surovin;
– embalažo se na sortirnici loči na posamezne frakcije
(plastična folija – prozorna, plastična folija – barvna, PET plastenke – prozorne, PET plastenke – modre, PET plastenke –
ostale barve, pločevinke in konzerve (Al), pločevinke in konzerve (Fe), HDPE – embalaža od pralnih praškov, mehčalcev …),
presortirane čiste frakcije se balira in začasno skladišči do
predaje podjetjem, pooblaščenim za promet in predelavo sekundarnih surovin;
– steklo se dodatno ne sortira (odstranijo se le morebitne
večje nečistoče), zbrano steklo se pretovori v večji zabojnik,
poln zabojnik se preda podjetjem, pooblaščenim za promet in
predelavo sekundarnih surovin.
5. člen
Odpadna embalaža (sistem »od vrat do vrat«)
Izvajalec javne službe prevzema pri posameznih gospodinjstvih po sistemu »od vrat do vrat« naslednjo odpadno
embalažo:
– odpadno papirno in kartonsko embalažo,
– odpadno plastično embalažo,
– odpadno embalažo iz sestavljenih materialov in
– odpadno kovinsko embalažo.
Povzročitelji odlagajo odpadno embalažo v posebej označene tipske vreče, rumene barve, prostornine 90 litrov.
Stanovalci stanovanjskih hiš na dan odvoza odpadne embalaže namestijo vreče, napolnjene z embalažo na prevzemna
mesta, kamor postavijo črno posodo za ostanek komunalnih
odpadkov na dan odvoza ostanka komunalnih odpadkov. Stanovalci stanovanjskih hiš se lahko odločijo tudi za zbiranje odpadne embalaže v posodah z rumenim pokrovom prostornine
240 l. V tem primeru ne uporabljajo rumenih vreč. Izvajalec prevzema ločeno zbrano odpadno embalažo enkrat na 14 dni.
Stanovalci stanovanjskih blokov odlagajo rumene vreče,
napolnjene z embalažo v zabojnike z rumenim pokrovom, ki so
nameščeni na zbirno-prevzemnih mestih. Izvajalec prevzema
ločeno zbrano odpadno embalažo enkrat na teden.
Zbrano odpadno embalažo se prepelje v Center za ravnanje z odpadki, kjer se jo na vhodu evidentira, stehta zbrano
količino in začasno skladišči. Vsebina rumenih vreč se na
sortirnici procesira na naslednje ločene frakcije:
– papir in karton,
– plastična folija – prozorna,
– plastična folija – barvna,
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– PET plastenke – prozorne,
– PET plastenke – modre,
– PET plastenke – ostale barve,
– pločevinke in konzerve (Al – aluminij),
– pločevinke in konzerve (Fe – železo),
– HDPE (embalaža od pralnih praškov, mehčalcev …).
Vsako frakcijo posebej se stisne v bale in ustrezno skladišči do predaje končnemu prevzemniku.
6. člen
Biološko razgradljivi kuhinjski odpadki
Gospodinjstva v enostanovanjskih in dvostanovanjskih
hišah zbirajo biološko razgradljive kuhinjske odpadke v rjavih
tipiziranih posodah prostornine 80, 120 in 240 litrov, v večstanovanjskih hišah pa v posodah prostornine 120, 240 in 770
litrov.
Rjave posode so nameščene na vseh območjih stanovanjskih blokov ter pri tistih stanovanjskih hišah, kjer stanovalci
nimajo možnosti oziroma se ne poslužujejo lastnega kompostiranja bioloških odpadkov.
V rjave posode sodijo naslednji odpadki:
– kuhinjski odpadki:
– ostanki in olupki sadja in zelenjave,
– jajčne lupine,
– kavna usedlina in čajne vrečke,
– netekoči ostanki hrane,
– pokvarjena hrana (brez tekočin in embalaže),
– papirnata in kartonska embalaža zamrznjenih živil,
– papirnate vrečke za kruh, sadje in zelenjavo,
– vrtni odpadki
– ovenele rože,
– plevel, ostanki rastlin,
– pokošena trava, listje, veje (manjše količine),
– ostanki iz lončnic,
– drugi odpadki, primerni za kompostiranje
– papirnati robčki, prtički in brisače,
– moker časopisni papir.
Prevzemanje ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov se izvaja tedensko, na območju stanovanjskih blokov ob
ponedeljkih, na območju stanovanjskih hiš ob torkih in sredah
– po urniku.
Zbrane biološke odpadke se pripelje v Center za ravnanje
z odpadki, kjer se jih na vhodu evidentira, stehta zbrano količino in začasno skladišči do predaje pooblaščenemu podjetju, ki
poskrbi za njihovo predelavo v kompost. Predelava se izvaja
v kompostarni, kjer se biološki odpadki pod vplivom delovanja
mikroorganizmov razgradijo v kompost.
7. člen
Zeleni vrtni odpad
Zeleni vrtni odpad so odpadki, ki nastanejo pri delu na
vrtovih, urejanju živih meja in obrezovanju dreves. Manjše
količine tovrstnih odpadkov (ovenelo cvetje, posušene lončnice …) se lahko odložijo v rjave posode, namenjene biološkim
odpadkom, za večje količine tovrstnega odpada pa je v zbirnem
centru Suhadole urejeno sprejemno mesto. Izvajalec izvaja tudi
odvoz zelenega vrtnega odpada po naročilu. Storitvi prevzema
zelenega vrtnega odpada v zbirnem centru Suhadole in odvoza
po naročilu se obračunata po veljavnem ceniku.
V zbirni center pripeljane večje veje se z drobilnikom
zmelje na ustrezno granulacijo, kar se lahko uporabi kot polnilo
v procesu kompostiranja ali kot gorivo (biomasa), medtem ko
se preostali zeleni vrtni odpad preda pooblaščenemu podjetju
v kompostiranje.
8. člen
Kosovni odpadki
V letu 2010 se uvede nov način prevzemanja kosovnih
odpadkov, in sicer na poziv uporabnikov.
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Vsako gospodinjstvo prejme dva kupona na leto, s
katerima lahko naroči izvajalcu brezplačen odvoz kosovnih
odpadkov. Naročila terminsko niso omejena, izvajalec pa ima
zaradi organizacije odvozov pravico do 3-tedenskega odzivnega časa. Na podlagi prejetega izpolnjenega kupona se o
natančnem terminu prevzema kosovnih odpadkov izvajalec
dogovori z vsako stranko posebej.
Kolikor uporabnik več kot dvakrat v koledarskem letu
naroči odvoz kosovnih odpadkov, mora plačati stroške po
ceniku izvajalca javne službe.
Prevzete kosovne odpadke izvajalec odvaža v Center
za ravnanje z odpadki Suhadole, kjer jih na platoju ročno
presortira na uporabne sekundarne surovine (les, kovina,
plastika, odpadna električna in elektronska oprema). Le-te
odda podjetjem, pooblaščenim za promet in predelavo sekundarnih surovin, preostanek (sestavljeni voluminozni materiali – vzmetnice, oblazinjeno pohištvo, smuči …) pa zaradi
zmanjšanja volumna in znižanja stroška transporta zmelje,
dodatno izloči magnetne kovine ter odpelje v končno oskrbo
na odlagališče nenevarnih odpadkov.
9. člen
Nevarni odpadki
Za prevzemanje nevarnih frakcij iz gospodinjstev izvajalec v zbirnem centru Suhadole (do ureditve lastnega
zbirnega centra v Občini Kamnik) uredi zbiralnico nevarnih
frakcij, ki je opremljena s tipiziranimi in označenimi posodami ali zabojniki za prevzemanje nevarnih frakcij komunalnih
odpadkov. Za ravnanje z nevarnimi snovmi je v zbirnem centru zaposlena pooblaščena oseba, ki prevzema in pravilno
skladišči nevarne odpadke v začasnem skladišču nevarnih
odpadkov. Ko je zbrana primerna količina nevarnih odpadkov, jih izvajalec javne službe ravnanja z odpadki odda pooblaščenim predelovalcem oziroma odstranjevalcem.
V zbiralnici nevarnih frakcij se ločeno zbirajo in začasno
skladiščijo naslednje nevarne frakcije:
– topila, kisline, alkalije, fotokemikalije,
– pesticidi,
– fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo
srebro,
– zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike,
– olje in maščobe, ki vsebujejo nevarne snovi,
– premazi, črnila, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne
snovi,
– čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi,
– baterije in akumulatorji, ki so zajeti v 16 06 01,
16 06 02, in 16 06 03 v klas. seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki ter nesortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije in akumulatorje
(20 01 33),
– zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje
nevarne snovi,
– les, ki vsebuje nevarne snovi.
Izvajalec enkrat v koledarskem letu zagotovi tudi ločeno zbiranje nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevarnih
frakcij, ki s postanki na naseljenih območjih in po vnaprej
določenem urniku omogoča, da povzročitelji iz gospodinjstev
izvajalcu javne službe te frakcije oddajajo. Prepuščeni nevarni odpadki se tehtajo, in sicer za vsako vrsto po klasifikacijski številki posebej. Stehtani nevarni odpadki se sortirajo
v predpisano embalažo. Vsaka ima svojo nalepko s klasifikacijsko številko. Tako zbrani odpadki se oddajo pooblaščenim
predelovalcem oziroma odstranjevalcem nevarnih snovi.
10. člen
Zbirni center
Zbirni center na lokaciji Centra za ravnanje z odpadki
Suhadole (CROS) je namenjen tudi za občane Občine Kam
nik (do ureditve lastnega zbirnega centra).
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Urnik obratovanja zbirnega centra Suhadole:
– poletni urnik: 1. marec–30. september
– ponedeljek–petek
od 6.00 do 19.00
– sobota
od 8.00 do 13.00
– zimski urnik: 1. oktober–28. februar
– ponedeljek–petek
od 6.00 do 16.00
– sobota
od 8.00 do 13.00.
V zbirnem centru Suhadole je v okviru obratovalnega
časa omogočeno ločeno zbiranje naslednjih frakcij odpadkov:
– papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
– steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno
embalažo iz stekla,
– plastika, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali
sestavljenih materialov,
– odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz
kovin,
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
– oblačila in tekstil,
– jedilno olje in maščobe,
– barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih
snovi,
– detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterije in akumulatorji, ki niso razvrščeni v skupine
16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu
odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
– električna in elektronska oprema, ki ne vsebujejo
nevarnih snovi,
– kosovni odpadki,
– odpadki, primerni za kompostiranje (listje, trava, zeleni vrtni odrez),
– izrabljene avtomobilske gume,
– gradbeni in izolacijski material,
– gradbeni in izolacijski material, ki vsebuje azbest,
– bitumenske mešanice.
Prepuščanje ločenih frakcij odpadkov v zbirnem centru
Suhadole je za občane Kamnika, ki so vključeni v redni
odvoz komunalnih odpadkov, brezplačno, le za prevzem odpadkov primernih za kompostiranje (listje, trava, zeleni vrtni
odrez), izrabljenih avtomobilskih gum, bitumenskih mešanic,
gradbenega in izolacijskega materiala ter materialov, ki vsebujejo azbest, se obračuna strošek po veljavnem ceniku.
Vsak povzročitelj, ki pripelje odpadke v zbirni center, je
evidentiran, izvajalec pregleda in stehta pripeljane odpadke.
Povzročitelji pod nadzorom izvajalca javne službe odlagajo
posamezne frakcije odpadkov v namenske zabojnike prostornine 5, 7 in 9 m3, ki so primerno označeni s klasifikacijsko številko in nazivom odpadka. Ločeno zbrane surovine
se tako začasno zbira, večja zbrana količina (36–40 m3), se
preda pooblaščenemu predelovalcu.
Pred oddajo zbranih frakcij pooblaščenim predelovalcem je opravljeno dodatno prebiranje in razvrščanje ter
tehtanje, prav tako pa se vodi evidenca na predpisanih evidenčnih listih za vsako posamezno frakcijo. Ločene frakcije
odpadkov se preda podjetjem, ki so registrirana za prevzem
sekundarnih surovin (Papir servis, Dinos, Surovina, Količevo
karton, Zeos, Roks&W, Kemis, Omaplast, Rešet …).
11. člen
Ostanek komunalnih odpadkov
Povzročitelji prepuščajo ostanek komunalnih odpadkov
po vnaprej določenem urniku v tipiziranih plastičnih posodah
črne ali sive barve različnih velikosti, in sicer:
– občani v stanovanjskih hišah: 80 l, 120 l, 180 l in
240 l posode,
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– občani v stanovanjskih blokih: 240 l, 770 l in 1100 l
posode,
– podjetja: 80 l do 1100 l posode ter 5, 7 in 9 m3 zabojniki.
Zbrani ostanek odpadkov se prepelje v Center za ravnanje z odpadki Suhadole, kjer se na sortirnici izloči:
– papir in karton ter druge frakcije primerne kot energent
(RDF),
– odpadno embalažo, ki jo je mogoče oddati v nadaljnjo
predelavo,
– nevarne frakcije in embalažo, ki je onesnažena z nevarnimi snovmi, če jih je s sortiranjem mogoče izločiti.
Preostanek odpadkov se z večjim kontingentom odpelje
na odlagališče nenevarnih odpadkov.
12. člen
Namenske vreče za odpadke
Na s smetarskimi vozili nedostopnih mestih, se za prepuščanje ostanka komunalnih odpadkov uporabijo vreče nameščene v tipizirano posodo prostornine 80, 120 ali 240 l.
Velikost vreče oziroma zabojnika je določena v skladu z merili
iz poglavja III. tega pravilnika.
Z lahkim tovornim vozilom se izvajalec pripelje do prevzemnega mesta, ročno naloži vreče na vozilo ter v posodo
namesti novo vrečo.
V primerih občasnega povečanja količin ostanka odpadkov, so za prepuščanje le-teh namenjene tipizirane vreče
prostornine 80 l z natisnjenim logotipom izvajalca. V ceni
vreče je že vračunan strošek pobiranja, odvoza, prebiranja
in odlaganja teh odpadkov. Nakup vreč za višek odpadkov je
možen v Centru za ravnanje z odpadki Suhadole po veljavnem ceniku.

III. MERILA ZA DOLOČANJE IZHODIŠČNE
PROSTORNINE POSOD
13. člen
Gospodinjstva
Izhodiščna obračunska prostornina posode, ki se namesti, se določi glede na število članov gospodinjstva, vezanih
na posamezno posodo, in sicer:

Vrsta
odpadka

Minimalna količina
za določitev prostornine
posode ali
vreče/osebo/odvoz

Število
odvozov

ostanek
odpadkov

20 litrov

1x na 14 dni

biološki odpadki

10 litrov

1x na teden

odpadna
embalaža

30 litrov

1x na 14 dni

Pri določitvi minimalnih količin je upoštevano, da ena
oseba na območju Občine Kamnik v enem letu proizvede
povprečno 450 kg odpadkov. Na podlagi izkustev izvajalca
in drugih komunalnih podjetij ter upoštevajoč specifično težo
posameznih vrst odpadkov je 450 kg mešanih komunalnih
odpadkov prostorninsko enako 1820 l.
Potrebne minimalne prostornine posod ali vreč za posamezne vrste odpadkov so določene na osnovi povprečne teže
posamezne vrste odpadkov, ki jih ena oseba proizvede v enem
letu in specifične teže posameznih vrst odpadkov.
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Vrsta odpadka

Povprečna količina
odpadkov (l/osebo/leto)

Frekvenca
odvozov/leto

Minimalna količina za določitev
prostornine posode ali vreče
(l/osebo/odvoz)

Količina odpadkov
(kg/osebo/leto)

ostanek odpadkov

520

26

20

152

biološki odpadki

520

52

10

255

odpadna
embalaža

780

26

30

43

Skupaj

1820

60

450

14. člen
Počitniški in poslovni objekti
Normativ za počitniške in poslovne objekte je določen na
podlagi izkustev izvajalca in na podlagi izkustev drugih komunalnih podjetij.
Vrsta objekta

Vrsta odpadkov

Minimalni normativ
za določitev volumna

Minimalna prostornina
nameščene posode

Število odvozov

počitniški objekt

ostanek odpadkov

2 osebi

40 litrov

1x na 14 dni

počitniški objekt odpadna embalaža

2 osebi

60 litrov

1x na 14 dni

do 4 zaposlene osebe
(oz. 20 litrov/zaposlenega)

80 litrov

do 6 zaposlenih oseb

120 litrov

do 9 zaposlenih oseb

180 litrov

do 12 zaposlenih oseb

240 litrov

več kot 12 zaposlenih oseb

770 litrov, 1100 litrov, možna
kombinacija različnih posod

količino embalaže se ugotovi pri
posameznem povzročitelju

po dejanskih količinah

poslovni objekt
(pisarne, uradi)

poslovni objekt
(pisarne, uradi)

ostanek odpadkov

odpadna embalaža

1x na 14 dni

1x na 14 dni oziroma po pogodbi

15. člen
Druge dejavnosti
gostinstvo, trgovine,
šole, vrtci, bolnice,
zdravstveni domovi,
domovi za ostarele,
hoteli, zdravilišča …

ostanek odpadkov

količino ostanka se ugotovi pri
posameznem povzročitelju

po dejanskih količinah

po pogodbi

odpadna embalaža

količino embalaže se ugotovi
pri posameznem povzročitelju

po dejanskih količinah

po pogodbi

IV. MINIMALNI STANDARDI ZA DOLOČITEV PREVZEMNIH
MEST IN ZBIRALNIC
16. člen
Zbiralnice ločenih frakcij in prevzemna mesta za odpadke
morajo biti dostopno vozilom za neoviran prevzem odpadkov
v vseh vremenskih razmerah in smejo biti oddaljena od roba
prometne poti smetarskega vozila največ 20 m.
V. KATASTER
17. člen
Izvajalec javne službe vodi kataster, ki obsega:
– register prevzemnih mest,
– register zbiralnic ločenih frakcij odpadkov,
– register zbirnih centrov.
Podatki, ki se v skladu z določili odloka vodijo v katastru,
se redno, najmanj enkrat letno ažurirajo.
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VI. URNIK ODVOZOV ODPADKOV

18. člen
Območja stanovanjskih hiš
Ostanek odpadkov – odpadna embalaža
(izmenjaje vsakih 14 dni)*
ponedeljek

Biološki odpadki
(1x tedensko)

KS GODIČ
KS ČRNA
KS DUPLICA
KS TUNJICE
KS PEROVO

torek

KS MEKINJE – del

Neveljska pot, Drnovškova
pot (zg. del), Podjelše

KS NEVLJE – del

Nevlje, Vrhpolje, Oševek,
Tučna, Briše

KS KAMNIK - CENTER

Košiše

KS KAMNIŠKA BISTRICA

KS CENTER

KS VOLČJI POTOK

KS ZAPRICE

KS NOVI TRG – del

Novi trg, Bevkova ulica, Palovška cesta, Lobodova ulica

KS KAMNIK - CENTER – del

Žale

KS PODGORJE
KS ŠMARCA
KS NOVI TRG

Na jasi, Pot v Rudnik,
Pot na Dobravo, Perkova
ulica, Prisojna pot,
Perovo

KS DUPLICA
KS PEROVO
sreda

KS MOTNIK

KS NOVI TRG

KS ŠPITALIČ

KS MEKINJE

KS TUHINJ
KS NOVI TRG – del

KS GODIČ
Na jasi, Pot v Rudnik, Pot na KS KAMNIŠKA BISTRICA
Dobravo, Perkova ulica, Prisojna pot, Perovo, Na bregu

KS KAMNIK-CENTER – del

Kettejeva ulica, Levstikova
ulica, Pot na poljane, Tunjiška cesta

KS NEVLJE

KS MEKINJE – del

Ulica A. Kotarja, Drnovškova
pot, Cankarjeva cesta, Pot
na Jeranovo, Jeranovo, Molkova pot, Polčeva pot, Cesta
dr. Tineta Zajca, Cesta treh
talcev, Zduša, Prašnikarjev
drevored

KS SREDNJA VAS

KS ZAPRICE – del

Frana Albrehta ulica,
Aškerčeva ulica, Ulica F.
Berganta, Čopova pot, Ulica
J. Zupana, Jenkova ulica,
Jurčičeva ulica, Ulica Kam.
Zasavskega odreda, Kebetova ulica, Kersnikova ulica,
Kranjska cesta, Murnova
ulica, Miklavčičeva ulica,
Mlakarjeva ulica, Franca Pirca ulica, Rozmanova ulica,
Ulica A.Smolnikarja, Ulica
Ljudevita Stiasnya, Ulica
Toma Brejca, Trdinova ulica,
Vavpotičeva ulica, Vegova
ulica, Ulica Vilka Rožiča,
Vremšakova ulica, Ljubljanska cesta (do pošte)

KS VOLČJI POTOK

Novi trg, Bevkova ulica,
Palovška cesta,
Lobodova ulica
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Biološki odpadki
(1x tedensko)

KS VRANJA PEČ
KS SREDNJA VAS
KS SELA
KS PODGORJE
KS ŠMARCA

petek

KS NEVLJE – del

Soteska, Poreber, Vir pri
Nevljah, Hrib pri Kamniku

KS ZAPRICE – del

Ulica J. Ogrinca, Ulica J.
Alešovca, Koželjeva ulica,
Parapatova ulica, Pot Marije
Vere, Svetčeva pot, Podgorska pot, Ulica F.M. Paglavca

KS PŠAJNOVICA
KS ŠMARTNO
KS KAMNIK - CENTER – del Ekslerjeva ulica, Frančiškanski trg, Samostanska ulica,
Glavni trg, Fužine, Gregorčičeva ulica, Ulica Josipa
Močnika, Medvedova ulica,
Na produ, Petruškova ulica,
Raspov prehod, Maistrova
ulica, Sadnikarjeva ulica,
Šutna, Šolska ulica, Tomšičeva ulica, Usnjarska cesta,
Muzejska pot, Prešernova
ulica, Parmova ulica, Japljeva ulica, Kolodvorska ulica,
Streliška ulica, Trg svobode,
Trg prijateljstva, Žebljarska
cesta, Zaprice, Knafličev
prehod, Šlakarjeva pot

*sodi tedni v letu: odvoz ostanka odpadkov v črnih posodah lihi tedni v letu: odvoz odpadne embalaže v rumenih vrečah
Območja stanovanjskih blokov
Ostanek
odpadkov
ponedeljek

Odpadna
embalaža

1x tedensko

Biološki
odpadki
1x tedensko

torek
sreda
četrtek
petek

1x tedensko

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Program dejavnosti »ravnanje z odpadki v Občini Kamnik« (Uradni
list RS, št. 49/02).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-62/2009
Kamnik, dne 26. aprila 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.
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LUČE
1754.

1755.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Luče za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09),
98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00 in 79/01, 30/02, 109/08, 49/09) ter Statuta Občine Luče
(Uradni list RS, št. 103/07) je Občinski svet Občine Luče na
20. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Luče
za leto 2009
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Luče za leto 2009 (v nadaljevanju: zaključni račun).
2. člen
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna,
računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja proračuna se s tem odlokom sprejme zaključni račun proračuna
Občine Luče za leto 2009 v naslednji višini:
A)
I.
II.
III.
B)
IV.
V.
VI.
C)
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
X.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
SKUPAJ ODHODKI
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/
PRIMANJKLAJ (I-II)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE
ODPLAČILA DOLGA
POVEČANJE/ZMANJŠANJE
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
31.12. PRETEKLEGA LETA

v EUR
2.467.399,49
2.963.406,28
–496.006,79

0
0
0

544.903,06

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

Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

ODLOK
o spremembi Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka na območju
Občine Luče
1. člen
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in
merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine
Luče (Uradni list RS, št. 106/09) se spremeni tretji odstavek
18. člena tako, da se pravilno glasi:
»(3) Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 40 let ne glede
na starost otrok. Za stare 40 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to
starost v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade družine se upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok,
ampak tudi vse druge družinske oblike.«
2. člen
V vseh ostalih določilih ostane odlok nespremenjen.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2010
Luče, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

–496.006,79
0

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih
terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja
za leto 2009 so sestavni del tega odloka.

Št. 007-3/2010
Luče, dne 20. aprila 2010

Občinski svet Občine Luče je na podlagi 74. in 79. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS,
št. 33/07 in 108/09), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07),
11. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 17. člena Statuta Občine
Luče (Uradni list RS, št. 103/07) na 20. seji dne 22. 4. 2010
sprejel

0
0

496.006,79

Odlok o spremembi Odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za
odmero komunalnega prispevka na območju
Občine Luče

OSILNICA
1756.

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Osilnica

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah – ZJC-UPB1 (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno
besedilo – UPB1, 33/06 – Odl. US, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP,
42/09 in 109/09) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni
list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica
na 23. redni seji dne 23. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Osilnica
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
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2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Osilnica
in ceste med naselji v Občini Osilnica in naselji v sosednjih
občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in ceste med
naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
Zap.
št.

Cesta

Odsek

Začetek
odseka

1.

305010

305011

C R3 656

Bezgovica-Bezgarji-Papeži

Z most

3.014

V

2.

305010

305012

O 305011

Papeži-Belica-Žurge

Z Žurge

3.116

V

3.

305020

305021

C R3 656

Zg. Čačič-Sp. Čačič-Padovo

C 305050

837

V

4.

305020

305022

C 305050 Padovo-Križmani-Podvrh

C R3 656

1.117

V

5.

305030

305031

C R3 657

Lipica-Malinišče-Padovo

C 305050

1.637

V

6.

305040

305041

C R3 656

RC Fruška ograja-Strojiči

Z most

1.093

V

7.

305050

305051

C 305020 Padovo-Ribjek

C R3 657

2.346

V

Opis

Konec odseka Dolžina [m]

Namen
uporabe

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Osilnica znaša 13.160 m (13,160 km).

5. člen
Javne poti (JP) v naseljih Občine Osilnica in med naselji so:

Zap.
št.

Cesta

Odsek

Začetek
odseka

1.

805010

805011

C R3 657

Mirtoviči-most-hiša št. 1

Z HŠ 1

2.

805020

805021

C R3 657

Bosljiva Loka-hiša št. 11a

3.

805030

805031

C R3 657

4.

805040

805041

5.

805050

6.

Opis

Konec odseka

Dolžina [m]

Namen
uporabe

311

V

Z HŠ 11a

65

V

Bosljiva Loka-Sv. Vid

Z HŠ 20

94

V

C R3 657

Grintovec-Zg. Loke

Z Zg. Loke

1.029

V

805051

C R3 657

Grintovec-viseči most

Z most

69

V

805060

805061

C R3 657

Ribjek-skozi vas

C R3 657

326

V

7.

805070

805071

C 305050

Ribjek-lovski dom

Z HŠ 17

66

V

8.

805080

805081

C R3 657

Osilnica-most RH

Z most

106

V

9.

805090

805091

C R3 657

Osilnica-BČN

Z HŠ 13

156

V

10.

805100

805101

C R3 657

Osilnica-pokopališče

Z pokopališče

70

V

11.

805110

805111

C R3 657

Osilnica-hiša št. 20

Z HŠ 20

100

V

12.

805120

805121

C R3 657

Osilnica-most na Čabranki

Z most

391

V

13.

805130

805131

C R3 656

Podvrh-hiša št. 1

Z HŠ 1

115

V

14.

805140

805141

C R3 656

Bezgovica-hiša št. 5

Z HŠ 5

338

V

15.

805150

805151

C 805140

Bezgovica-povezava

C 305010

244

V

16.

805160

805161

C 305040

Strojiči-skozi vas

C 305040

490

V

17.

805170

805171

C 305010

Bezgarji-hiša št. 1

Z HŠ 1

210

V

18.

805170

805172

O 805171

Bezgarji-hiša št. 8

Z HŠ 8

54

V

19.

805180

805181

C 305010

Papeži-hiša št. 9

Z HŠ 9

295

V

20.

805190

805191

C 805200

Belica-peskokop

Z peskokop

491

V
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Cesta

Odsek

Začetek
odseka

21.

805200

805201

C 305010

Belica-hiša št. 9

Z HŠ 9

344

V

22.

805210

805211

C 305010

Žurge-cerkev-pokopališče

Z pokopališče

297

V

23.

805220

805221

C 305010

Žurge-skozi vas

C 305010

144

V

24.

805240

805241

C R3 656

Sela-hiša št. 14

Z HŠ 14

102

V

Opis

Konec odseka

Dolžina [m]

Namen
uporabe

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Osilnica znaša 5.907 m (5,907 km).

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97)
pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste
št. 37162-3/2010 z dne 25. 1. 2010 in št. 37162-3/2010 z dne
1. 4. 2010.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Osilnica (Uradni
list RS, št. 23/10).
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2010-15
Osilnica, dne 23. aprila 2010
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

1757.

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in
programov društev v Občini Osilnica

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi –
ZLS-UPB-2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US,
79/09 in 14/10 – Odl. US), Zakona o društvih – ZDru-1 (Uradni
list RS, št. 61/06, 91/08 – Odl. US, 102/08 – Odl. US in 58/09)
in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in
5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 23. redni seji
dne 23. 4. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju dejavnosti in programov
društev v Občini Osilnica
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji, pogoji, merila in
postopki za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za
sofinanciranje dejavnosti in programov društev.
2. člen
Za sofinanciranje dejavnosti in programov lahko kandidirajo:
– športna društva,
– turistična društva,
– humanitarna društva,
– planinska društva,

– ribiške družine,
– lovske družine,
– ostala društva in zveze z izjemo kulturnih društev,
ki izpolnjujejo pogoje in merila iz 3. člena tega pravilnika.
3. člen
Pogoji in merila za sofinanciranje:
a) Pogoji:
– na javni razpis se lahko prijavijo športna, turistična, humanitarna, planinska društva, ribiške, lovske družine ter ostala
društva in zveze, za katere velja, da imajo sedež v Občini Osilnica ali na njenem območju izvajajo svojo dejavnost in
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih.
b) Merila:
– pomembnost programa oziroma projekta k uveljavljanju
Občine Osilnica,
– da se je društvo oziroma zveza v preteklih letih izkazalo
z uspešnim vodenjem svoje dejavnosti,
– prepoznavnost oziroma tradicija društva,
– da je dejavnost oziroma program namenjen druženju
čim večjega števila ljudi,
– da društvo opravlja neprofitno dejavnost,
– druga merila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
4. člen
Občina bo v okviru proračunskih možnosti ter na osnovi
javnega razpisa sofinancirala dejavnosti in programe društev.
Postopek za sofinanciranje programov in dejavnosti društev se začne z objavo javnega razpisa, ki ga objavi župan.
Javni razpis se objavi predvidoma meseca decembra za
naslednje koledarsko leto oziroma v roku 30 dni po sprejemu
proračuna za naslednje leto.
Razpis se objavi na oglasni deski in na spletni strani občine. Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava.
5. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– predmet javnega razpisa,
– pogoje in merila sofinanciranja,
– okvirno višino razpisanih sredstev,
– vsebino prijave,
– rok in način prijave,
– postopek obravnavanja vlog,
– ostale podatke pomembne za uspešno izvedbo javnega
razpisa.
6. člen
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– osnovne podatke o prijavitelju,
– podatke o projektu, aktivnosti ali prireditvi,
– opredelitev ciljev in namenov projekta ali prireditve,
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
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Prijava mora biti vložena v roku in v skladu s pogoji, določenimi v javnem razpisu.
7. člen
O sofinanciranju dejavnosti in programov posameznega
društva po tem pravilniku s sklepom odloči občinski svet.
Vsem prijavljenim na javni razpis se izda sklep občinskega sveta v roku 30 dni po sprejeti odločitvi.
Na podlagi dokončnega in pravnomočnega sklepa občina
sklene pogodbo s prejemnikom sredstev za višino sofinanciranja dejavnosti in programov društva.
8. člen
Na zahtevo sofinancerja je prejemnik sredstev dolžan
predložiti dokazila o namenski porabi sredstev.
Kolikor se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, mora upravičenec sredstva
vrniti v občinski proračun.
Upravičenec, ki neutemeljeno krši določila iz prejšnjega
odstavka, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu
občine.
9. člen
Sredstva za sofinanciranje se zagotavljajo z odlokom o
proračunu Občine Osilnica za tekoče leto.
10. člen
Iz proračuna Občine Osilnica se na podlagi tega pravilnika
praviloma sofinancirajo naslednje vsebine:
– sofinanciranje dejavnosti in programov,
– izvajanje nalog po predloženem programu,
– nabavo opreme za delovanje društva,
– izobraževanje lastnih kadrov,
– materialne stroške,
– organizacijo strokovnih ekskurzij,
– drugo.
11. člen
Izjemoma sme župan iz sredstev splošne proračunske
rezervacije s pogodbo dodeliti sredstva za posamezen program
ali projekt tudi brez javnega razpisa, če gre za program ali projekt, za katerega se ugotovi posebna pomembnost in ga ni bilo
mogoče vnaprej načrtovati.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0017/2010-2
Osilnica, dne 23. aprila 2010
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

1758.

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in
programov kulturnih društev v Občini Osilnica

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLSUPB-2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo
– UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09 in
14/10 – Odl. US), Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo – ZUJIK-UPB1 (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo – UPB1, 56/08, 94/09 – Odl. US in 4/10)
in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in
5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 23. redni seji
dne 23. 4. 2010 sprejel
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PRAVILNIK
o sofinanciranju dejavnosti in programov
kulturnih društev v Občini Osilnica
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji, pogoji, merila
in postopki za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih
za sofinanciranje kulturnih projektov ter redne kulturne dejavnosti in programov kulturnih društev na območju Občine
Osilnica.
2. člen
Za sofinanciranje dejavnosti in programov lahko kandidirajo kulturna društva, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz 3. člena
tega pravilnika.
Kulturne dejavnosti po tem pravilniku so vse oblike ljubiteljskega ustvarjanja, poustvarjanja in varovanja kulturnih
dobrin na področju kulturne, glasbene, plesne in literarne dejavnosti.
3. člen
Pogoji in merila za sofinanciranje:
a) Pogoji:
– na javni razpis se lahko prijavijo le kulturna društva, ki
imajo sedež v Občini Osilnica ali na njenem območju izvajajo
svojo dejavnost in
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih za
opravljanje kulturne dejavnosti.
b) Merila:
– pomembnost programa oziroma projekta k uveljavljanju
Občine Osilnica,
– da se je društvo v preteklih letih izkazalo z uspešnim
vodenjem svoje dejavnosti,
– prepoznavnost oziroma tradicija društva,
– da je dejavnost oziroma program namenjen druženju
čim večjega števila ljudi,
– da društvo opravlja neprofitno dejavnost,
– druga merila navedena v javnem razpisu oziroma
razpisni dokumentaciji.
4. člen
Občina bo v okviru proračunskih možnosti ter na osnovi
javnega razpisa sofinancirala dejavnosti in programe društev.
Postopek za sofinanciranje programov in dejavnosti društev se začne z objavo javnega razpisa, ki ga objavi župan.
Javni razpis se objavi predvidoma meseca decembra za
naslednje koledarsko leto oziroma v roku 30 dni po sprejemu
proračuna za naslednje leto.
Razpis se objavi na oglasni deski in na spletni strani
občine. Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava.
5. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– predmet javnega razpisa,
– pogoje in merila sofinanciranja,
– okvirno višino razpisanih sredstev,
– vsebina prijave,
– rok in način prijave,
– postopek obravnavanja vlog,
– ostale podatke pomembne za uspešno izvedbo javnega razpisa.
6. člen
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– osnovne podatke o prijavitelju,
– podatke o projektu, aktivnosti ali prireditvi,
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– opredelitev ciljev in namenov projekta ali prireditve,
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
Prijava mora biti vložena v roku in v skladu s pogoji, določenimi v javnem razpisu.

SKLEP
o prenehanju veljavnosti Pravilnika o
dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Osilnica

7. člen
O sofinanciranju dejavnosti in programov posameznega
društva po tem pravilniku s sklepom odloči občinski svet.
Vsem prijavljenim na javni razpis se izda sklep občinskega sveta v roku 30 dni po sprejeti odločitvi.
Na podlagi dokončnega in pravnomočnega sklepa občina
sklene pogodbo s prejemnikom sredstev za višino sofinanciranja dejavnosti in programov društva.

1. člen
S tem sklepom preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju
proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
Občini Osilnica (Uradni list RS, št. 134/06 in 98/07).

8. člen
Na zahtevo sofinancerja je prejemnik sredstev dolžan
predložiti dokazila o namenski porabi sredstev.
Kolikor se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, mora upravičenec sredstva
vrniti v občinski proračun.
Upravičenec, ki neutemeljeno krši določila iz prejšnjega
odstavka, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu
občine.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0019/2010-2
Osilnica, dne 23. aprila 2010
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

9. člen
Sredstva za sofinanciranje se zagotavljajo z Odlokom o
proračunu Občine Osilnica za tekoče leto.
10. člen
Iz proračuna Občine Osilnica se na podlagi tega pravilnika
praviloma sofinancirajo naslednje vsebine:
– sofinanciranje dejavnosti in programov,
– sofinanciranje kulturnih prireditev in projektov, ki so v
interesu občine,
– izvajanje nalog po predloženem programu,
– nabavo opreme za delovanje društva,
– izobraževanje lastnih kadrov,
– materialne stroške,
– organizacijo strokovnih ekskurzij,
– drugo.
11. člen
Izjemoma sme župan iz sredstev splošne proračunske
rezervacije s pogodbo dodeliti sredstva za posamezen program
ali projekt tudi brez javnega razpisa, če gre za program ali projekt, za katerega se ugotovi posebna pomembnost in ga ni bilo
mogoče vnaprej načrtovati.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0018/2010-2
Osilnica, dne 23. aprila 2010
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

1759.

Sklep o prenehanju veljavnosti Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini
Osilnica

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list
RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica
na 25. redni seji dne 23. 4. 2010 sprejel

TIŠINA
1760.

Zaključni račun proračuna Občine Tišina za
leto 2009

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 –
ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08
in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Tišina je občinski svet na
22. redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Tišina za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tišina za
leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2009
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in
odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Tišina za leto 2009. Sestavni del zaključnega računa je
tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz
podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov,
njihovih spremembah tekom leta 2009 ter o njihovi realizaciji
v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2009 se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2010-1
Tišina, dne 31. marca 2010
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.
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Priloga
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV V EUR
KONTO (k3)

OPIS
I.

Realizacija 2009

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

3.400.463

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.552.022

70

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

2.280.460

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.083.539

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

706

DRUGI DAVKI

71

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

712

DENARNE KAZNI

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

100.250

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

112.633

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

0

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

0

731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

74

TRANSFERNI PRIHODKI

841.916

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

427.883

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

414.033

II.

84.432
112.489
271.562
58.192
487
0

6.525

6.525

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

3.588.399

40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

1.053.216

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

10.855

409

SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE

80.364

41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

410

SUBVENCIJE

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.468.524

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

1.468.524

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

430

INVESTICIJSKI TRANSFER

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

46.561

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

46.576

432
III.

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

311.176
49.746
601.075

973.521
0
658.060
80.651
234.810

93.138

–187.937
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75

IV.

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

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

44

V.

5.075
183

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

440

DANA POSOJILA

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
VI.

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

VII.

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

4.892
0
0
5.075
–182.861

C. RAČUN FINANCIRANJA
50

VIII. ZADOLŽEVANJE (500)

500
55

160.911

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

160.911

ODPLAČILA DOLGA (550)

65.530

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

65.530

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)

95.382

XI.

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

–87.480

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

187.937

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2008

257.658

IX.

550

VIPAVA
1761.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Vipava za leto 2009

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO,
109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni
list RS, št. 54/02, 83/02) je svet Občine Vipava na 28. redni seji
dne 8. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Vipava
za leto 2009
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Vipava za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2009
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Vipava
za leto 2009.
Proračun Občine Vipava za leto 2009 je bil realiziran v
naslednjih zneskih:

Uradni list Republike Slovenije
A.

70

Realizacija
2009

51.444

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

5.133.168

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.246.522

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

25.706

DAVČNI PRIHODKI

3.418.341

700 Davki na dohodek in dobiček

2.944.770

703 Davki na premoženje

306.833

704 Domači davki na blago in storitve

166.738

NEDAVČNI PRIHODKI

828.181

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

504.681

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

1.813

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

1.813

1.964

712 Denarne kazni

4.323

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

7.289
309.924

KAPITALSKI PRIHODKI

55.198

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

50.374

751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

44

73

PREJETE DONACIJE

12.922

730 Prejete donacije iz domačih virov

12.922
818.526

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

561.035

741 Prejeta sredstva iz drž. pror.
iz sredstev proračuna EU

257.491

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.553.703

40

TEKOČI ODHODKI

1.072.053

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

216.466
41.586
800.091
3.910
10.000
1.526.286
56.382

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

843.854

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

152.613

413 Drugi tekoči domači transferi

473.437

414 Tekoči transferi v tujino
42

558

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

558

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.878.214

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.878.214

558

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.

TRANSFERNI PRIHODKI

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

4.824

731 Prejete donacije iz tujine
74

1.813

440 Dana posojila

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

579.465

750 Prejeta vračila danih posojil

711 Takse in pristojbine

714 Drugi nedavčni prihodki
72

5083
77.150

706 Drugi davki
71

Stran

431 Investicijski transferi prav. in fizič.
osebam, ki niso pror. por.

v€

43

36 / 4. 5. 2010 /

INVESTICIJSKI TRANSFERI

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/
Konto/Podkonto

I.

Št.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE

1.255

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55

ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

580.720
–579.465

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2009
9009 Splošni sklad za drugo

636.886

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2009
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 410-13/2010
Vipava, dne 8. aprila 2010
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.
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ŽELEZNIKI
1762.

II.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Železniki za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in
114. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09)
je Občinski svet Občine Železniki na 23. seji dne 22. 4. 2010
sprejel

40

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

41

TEKOČI TRANSFERI

12.354.555
1.469.321
300.919
48.289
999.692
3.003
117.418
2.360.054

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Železniki
za leto 2009

410 Subvencje

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2009, ki zajema vse prihodke in odhodke
žiro računa proračuna občine Železniki.

412 Transferi neprofitnim organ.
in ustanovam

210.400

413 Drugi tekoči domači transferi

404.827

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2009
obsega:
Skupina/Podskupina kontov

v EUR

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Leto 2009

I.

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

11.106.191

70

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.161.646

DAVČNI PRIHODKI

4.480.588

700 Davki na dohodek in dobiček

4.055.480

703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve

344.980
80.128

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

NEDAVČNI PRIHODKI

681.058

710 Udeležba na dobičku in dohodku
iz premoženja

190.436

711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni

72

2.221
220

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

220.635

714 Drugi nedavčni prihodki

267.546

KAPITALSKI PRIHODKI

43.771

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

28.458

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zamljišč
in nem. prem.
73

15.313

PREJETE DONACIJE

9.101

730 Prejete donacije iz domačih virov

4.045

731 Prejete donacije iz tujine
732 Prejete donacije za odpravo
posledic poplave
74

5.056

TRANSFERNI PRIHODKI

5.891.673

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

3.845.171

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna in sredstev proračuna EU

2.049.502

1.632.995

414 Tekoči transferi v tujino
42
43

INVESTICIJSKI ODHODKI

8.169.917

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

8.169.917

INVESTICIJSKI TRANSFERI

355.263

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam

158.727

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

196.536

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II-)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

706 Drugi davki
71

111.832

V.

–1.248.364

1.984

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)

10.000

VI.

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

–8.016

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

1.000.000

50

ZADOLŽEVANJE

1.000.000

500 Domače zadolževanje

1.000.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

16.692

55

ODPLAČILA DOLGA

16.692

550 Odplačila domačega dolga

16.692

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
PRETEK. LETA

–273.072
983.308
1.873.256

3. člen
Stanje sredstev na računih Občine Železniki konec leta
2009 znaša 1.598.386,04 EUR, od tega znašajo sredstva rezerv za naravne nesreče 3.920,74 EUR in denarna sredstva za
rezervni sklad za stanovanja 31.163,89 EUR.
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4. člen
Ostanek sredstev na računih konec leta 2009 se razporedi za dokončanje programov iz leta 2009 oziroma je sestavni
del proračuna za leto 2010.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb, račun financiranja in bilanca stanja Občine Železniki za
leto 2009 so sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 015-3/2010-004
Železniki, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

1763.

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev
koncesije za opravljanje izbirne lokalne
gospodarske javne službe distribucije toplote
na območju Občine Železniki

Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 11. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Železniki
(Uradni list RS, št. 9/10) in 16. člena Statuta Občine Železniki
(Uradni list RS, št. 46/09) je Občinski svet Občine Železniki na
23. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za
opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne
službe distribucije toplote na območju
Občine Železniki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo
predmet in pogoji opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne
službe distribucije toplote (v nadaljevanju: javna služba) na
območju Občine Železniki (v nadaljevanju: občina).
(2) S tem odlokom se določijo:
– dejavnosti, ki so predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja
do uporabnikov,
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– javna pooblastila koncesionarju,
– splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo
javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– vrsta in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– viri financiranja javne službe,
– način plačila koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje
javne službe.
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II. PREDMET JAVNE SLUŽBE
2. člen
(storitve, ki so predmet javne službe)
(1) Javna služba po tem odloku obsega distribucijo toplote
odjemalcem.
(2) Naloge iz prvega odstavka tega člena obsegajo:
– zagotavljanje toplote za daljinsko ogrevanje,
– dejavnost distribucije toplote po omrežju,
– dobavo toplote odjemalcem.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI
TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV
3. člen
(območje izvajanja javne službe)
Dejavnost javne službe se izvaja na celotnem območju
občine. Za izvajanje dejavnosti javne službe se podeli več
koncesij na naslednjih zaokroženih območjih občine:
– naselje Železniki, Studeno, Selca,
– ostala naselja.
4. člen
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)
(1) Uporabniki na območjih občine, na katerih se izvaja
javna služba, ima pravico do priključitve na toplovodno omrežje
in do oskrbe s toplotno energijo na pregleden in nepristranski
način pod pogoji, določenimi z energetskim zakonom in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi ter s splošnim aktom sprejetim
po javnem pooblastilu.
(2) Priključitev na toplovodno omrežje ni obvezna, razen
v primerih, določenih z lokalnim energetskim konceptom, ki ga
občina sprejme na podlagi določil zakona, ki ureja področje
energetike.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
5. člen
(pogoji)
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko
tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske
javne službe so:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javne službe,
– da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen
za izvajanje javne službe,
– da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje javne
službe,
– da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če
so z zakonom predpisana.
(3) Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu
predložiti izvedbeni program izvajanja dejavnosti javne službe
na zaokroženem območju občine, za katerega se razpisuje
koncesija z oceno stroškov.
V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
6. člen
(javno pooblastilo)
(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe izdaja smernice in mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov in urejanje prostora ter soglasja za priključitev.
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(2) Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena
mora imeti izvajalec javne službe zaposleno osebo z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
7. člen
(splošni pogoji za izvajanje javne službe)
Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki
ureja področje energetike, podzakonskimi akti, sprejetimi na
njegovi podlagi, predpisi občine in splošnimi akti sprejetimi na
podlagi javnega pooblastila.
VII. OBSEG MONOPOLA
8. člen
(obseg monopola)
(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe
iz prvega člena tega odloka na posameznem zaokroženem
območju občine iz 3. člena tega odloka se podeli enemu
koncesionarju.
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za
izvajanje dejavnosti javne službe na zaokroženem območju
občine.
VIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
9. člen
(začetek koncesije)
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske
pogodbe.
10. člen
(trajanje koncesije)
Koncesija se podeli za obdobje 15 let.
IX. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
11. člen
(viri financiranja javne službe)
Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne
službe iz:
– plačil uporabnikov za dobavljeno toploto iz distribucijskega omrežja,
– drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
X. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA
12. člen
(koncesijska dajatev)
(1) Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko dajatev za izvrševanje gospodarske javne službe.
(2) Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v odstotkih od cene storitve koncesionarja, način obračuna in
plačila pa se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o osnovah, na podlagi katerih se obračunava in plačuje
koncesijska dajatev.
(4) V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa
zagotavljanja javne službe, se lahko koncedent v javnem
interesu in v korist uporabnikov odpove plačilu koncesijske
dajatve, kar se posebej opredeli v koncesijski pogodbi.
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XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE
13. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvajajo pristojne
službe občinske uprave občine in občinski svet občine.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje
pristojni organ občinske uprave.
XII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
14. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javne službe v režijo,
– v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.
15. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter
druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma
razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
16. člen
(odkup koncesije)
(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne
službe pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa
v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je
koncesionar zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti
javne službe.
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v
koncesijski pogodbi.
17. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju ne
glede na določila koncesijske pogodbe:
– če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za
to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha
izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana
gospodarska javna služba,
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da je so povzročene motnje v izvajanju
dejavnosti,
– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in
navodili koncedenta,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov
in določil koncesijske pogodbe,
– če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha
obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in
pete alinee prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo
prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih
javnih služb.
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18. člen
(prevzem javne službe v režijo)
(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski
pogodbi.
XIII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
19. člen
(javni razpis)
(1) Koncedent izbere koncesionarje na podlagi javnega
razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletnih straneh občine.
20. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)
(1) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega akta, v skladu z določili zakona, ki ureja javno-zasebno
partnerstvo.
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en
ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene
pogoje.
(3) Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi.
21. člen
(vsebina javnega razpisa)
(1) Objava javnega razpisa vsebuje najmanj:
– navedbo, da gre za podelitev koncesije za opravljanje
javne službe iz 2. člena tega odloka,
– ime in sedež občine,
– predmet, naravo ter obseg storitev in območje izvajanja javne službe,
– začetek in predviden čas trajanja koncesijskega razmerja,
– postopek izbire koncesionarja,
– kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumentacije,
– kraj in rok za predložitev vlog ter pogoje za njihovo
predložitev,
– zahteve glede vsebine vlog,
– pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati in so določeni v 5. členu tega odloka ter dokazila o njihovem izpolnjevanju,
– pogoje za predložitev skupne vloge,
– merila za izbiro najugodnejšega kandidata in /ali merila
za prehajanje med fazami konkurenčnega dialoga,
– naslov, prostor, datum in uro odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa.
(2) V času objave javnega razpisa imajo zainteresirane
osebe možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo.
22. člen
(postopek izbire koncesionarja)
(1) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo
imeti visokošolsko strokovno izobrazbo in delovne izkušnje z
delovnega področja opravljanja javne službe, za katerega se
podeljuje koncesija, da omogočajo strokovno presojo vlog.
(2) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek konkurenčnega dialoga.
(3) Postopek konkurenčnega dialoga se začne z javnim
razpisom v skladi z določili prejšnjega člena.
(4) Občina v prvi fazi konkurenčnega dialoga, v skladu
s pogoji, navedenimi v javnem razpisu, izbere kandidate,
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s katerimi v drugi fazi vodi dialog, namenjen ugotovitvi in
opredelitvi sredstev ter najprimernejših rešitvah za opravljanje javne službe iz 2. člena tega odloka. V tem dialogu
lahko javni partner z izbranimi kandidati razpravlja o vseh
vidikih načina izvajanja javne službe ter rešitve po potrebi
med seboj primerja. Občina nadaljuje konkurenčni dialog s
kandidati vse dotlej, doklet ne najde rešitve, ki ustreza njenim ciljem in potrebam.
(5) Med konkurenčnim dialogom mora občina zagotoviti
enakopravno obravnavanje vseh kandidatov.
(6) Po odločitvi, da je dialog zaključen, občina obvesti
vse kandidate, ki so sodelovali v zadnji fazi dialoga, in jih
pozove, da predložijo ponudbe, pripravljene ob upoštevanju
rešitev, predstavljenih in opredeljenih med dialogom. Predložene ponudbe morajo vsebovati vse elemente, zahtevane in
potrebne za opravljanje javne službe.
(7) Javni partner sme od kandidata, ki je predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, zahtevati, da pojasni nekatere elemente svoje ponudbe ali pa da potrdi zaveze, podane v
svoji ponudbi, če pojasnilo ali potrditev ne pomeni spremembe
ponudbe, ki bi povzročila izkrivljanje konkurence oziroma
imela diskrimonatorni učinek.
(8) Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na izvedbo postopka izbire koncesionarja, ki tem odlokom niso urejena, se uporabljajo določila zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo.
XIV. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA
23. člen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)
(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno
odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz prvega
odstavka 22. člena tega odloka.
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati,
ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.
XV. ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV
KONCESIJSKE POGODBE
24. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)
Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan
občine.
XVI. DRUGE SESTAVINE POTREBNE ZA DOLOČITEV
IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
1. Prenos koncesije
25. člen
(prenos koncesije)
(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na
drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje
javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja
področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem
koncesionarja.
2. Višja sila
26. člen
(dolžnosti in pravica koncesionarja)
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih
zaradi višje sile.
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(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov,
ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občine
v nepredvidljivih okoliščinah. Razmerje v zvezi z načinom
izvajanja javne službe v nepredvidljivih okoliščinah, se podrobneje opredeli s koncesijsko pogodbo.
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo
sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
3. Odgovornost koncesionarja
za ravnanje zaposlenih

Uradni list Republike Slovenije
ŽIROVNICA
1764.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 124/00, 79/01 in 30/02) in 18. člena Statuta Občine
Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG
št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09)
je Občinski svet Občine Žirovnica na 27. seji dne 22. 4. 2010
sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Žirovnica za leto 2009

27. člen
(odgovornost za škodo)
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe
povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim
osebam.
4. Začasen prevzem
28. člen
(začasen prevzem)
V kolikor koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne
službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s
prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v
koncesijski pogodbi.
5. Odgovornost koncedenta
za ravnanje koncesionarja
29. člen

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žirovnica
za leto 2009, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun
finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki proračuna ter odhodki in drugi izdatki proračuna so bili realizirani v naslednjih zneskih
(v EUR):
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

4.558.409

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.146.838

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)

2.625.235

700 Davki na dohodek in dobiček

2.184.334

70

(vrsta odgovornosti)
Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri
izvajanju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom
ali drugim osebam na območju občine, če ni s koncesijsko
pogodbo dogovorjena drugačna odgovornost.

71

6. Zavarovanje odgovornosti za škodo
30. člen

XVII. KONČNA DOLOČBA

Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

704 Domači davki na blago in storitve

124.836

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+714)

521.603

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

390.681

714 Drugi nedavčni prihodki
72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

74

1.021
527
129.374
29.114
6.702
22.413

TRANSFERNI PRIHODKI (740)

1.382.457

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.382.457

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

4.167.303

40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)

894.924

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

221.620

(začetek veljavnosti)

Št. 015-3/2010-003
Železniki, dne 22. aprila 2010

316.065

712 Globe in druge denarne kazni

31. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati petnajsti dan po objavi.

703 Davki na premoženje

711 Takse in pristojbine

(zavarovanje)
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo,
ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam
in za škodo, jo pri izvajanju javne službe povzroči uporabnikom ali drugim osebam.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi
s koncesijsko pogodbo.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Žirovnica za leto 2009

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

38.674
629.629

Uradni list Republike Slovenije
409 Rezerve
41

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

42

43

III.

Št.

5.000
928.917
7.353

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

407.046

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

233.767

413 Drugi tekoči domači transferi

280.752

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

2.272.273

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.272.273

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

71.188

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

51.769

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

19.419

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANKLJAJ) (I.-II.)
(skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

391.107

stanje sredstev na dan 1. 1. 2009

1.322.997

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750)

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

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

0

VI.

23.133

prihodki

5.925

odhodki

0

stanje sredstev na dan 31. 12. 2009

29.058

4. člen
Presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in
drugimi izdatki po zaključnem računu proračuna za leto 2009 v
višini 617.606,00 EUR se razporedi v proračunu leta 2010.
5. člen
Splošni in posebni del proračuna z obrazložitvami so
sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0006/2010
Žirovnica, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

1765.

B.

75

5089

329.380

III./2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ)
(70+71)-(40+41)
(tekoči prihodki minus tekoči odhodki
in tekoči transferi)

Stran

3. člen
Proračunska rezerva občine izkazuje naslednje vrednosti
(v EUR):

III./1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I.-7102)–(II.-403-404)
(skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

36 / 4. 5. 2010 /

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

226.499

50

ZADOLŽEVANJE

226.499

500 Domače zadolževanje

226.499

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

617.606

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

226.499

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

–391.107

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA
DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

1.565.067

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Žirovnica

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list
RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04 in 17/05, Uradni
list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) je Občinski svet Občine Žirovnica na 27. seji dne 22. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Žirovnica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Žirovnica (Uradni list RS, št. 95/99,
65/01, 9/07) se v 8. členu v drugi alineji prvega odstavka beseda »trije« nadomesti z besedo »pet«.
V tretjem odstavku se beseda »treh« nadomesti z besedo
»petih«.
2. člen
V 25. členu se črta besedilo »imenovanja članov sveta
šole,«.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 02200-0001/99-004
Žirovnica, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

Stran

5090 /

Št.
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VSEBINA
1736.
1737.
1738.
1739.
1740.

1741.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1C)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
vrtcih (ZVrt-E)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
varnosti cestnega prometa (ZVCP-1G)
Zakon o varnosti v železniškem prometu (uradno
prečiščeno besedilo) (ZVZelP-UPB1)
Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o
Zakonu o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (OdZRBHRAS)

1752.
5013
5015
5018

1754.

5022

1755.

5051

MINISTRSTVA

Pravilnik o meroslovnih zahtevahza avtomatska
merila nivoja tekočine v nepremičnih rezervoarjih

5051

1743.
1744.

1745.

1746.
1747.
1748.
1749.
1750.
1751.

5054

5065

5065

1764.

5067

1765.

5076
5076

5076
5078
5079
5080

TIŠINA

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2009

1763.

5069

OSILNICA

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Osilnica
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov
društev v Občini Osilnica
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov
kulturnih društev v Občini Osilnica
Sklep o prenehanju veljavnosti Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Osilnica

1761.

5066
5066

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Luče za leto 2009
Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Luče

Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto
2009

1762.

5069

LUČE

1760.

5060

KAMNIK

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v
Občini Kamnik
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Frana Albrehta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Marije Vere
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Toma Brejca
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Stranje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva
predšolskih otrok – Vzgojno - varstvenega zavoda
Antona Medveda Kamnik

1758.
1759.

ILIRSKA BISTRICA

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ilirska Bistrica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica

1756.
1757.

OBČINE
1742.

1753.

Pravilnik o merilih in postopku za dodeljevanje
mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo
organizirane predšolske vzgoje in varstva
Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih
odpadkov

5080

VIPAVA

5082

ŽELEZNIKI

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Železniki za leto 2009
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije
za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne
službe distribucije toplote na območju Občine Železniki

5084

5085

ŽIROVNICA

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica

5088
5089

5067

Uradni list RS – Razglasni del
5067

5067

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 36/10
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA
Javni razpisi

1041
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