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Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih za‑
devah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdajam

UKAZ
o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Portugalski republiki
Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slo‑
venije v Portugalski republiki postavim Bernardo Gradišnik.
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4863.

Uredba o ukrepih za končne uporabnike
invalide

Na podlagi 4. točke drugega odstavka 11. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 102/07 – ZDRad in 110/09) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o ukrepih za končne uporabnike invalide
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa minimalne ukrepe za končne uporab‑
nike invalide v skladu z Direktivo 2002/22/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni stori‑
tvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunika‑
cijskimi omrežji in storitvami (UL L št. 108 z dne 24. 4. 2002,
str. 51), kot je bila spremenjena z Direktivo 2009/136/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009
o spremembah Direktive 2002/22/ES o univerzalnih storitvah
in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunika‑
cijskimi omrežji in storitvami, Direktive 2002/58/ES o ob‑
delavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju
elektronskih komunikacij in Uredbe (ES) št. 2006/2004 o
sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvr‑
ševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (UL L št. 337 z
dne 18. 12. 2009, str. 11).
2. člen
(pomen izrazov)
(1) V tej uredbi izraz končni uporabnik invalid oziroma
naročnik invalid pomeni:
– slepega ali slabovidnega končnega uporabnika oziroma
naročnika, ki mu je bila ugotovljena najmanj 80‑odstotna tele‑
sna okvara zaradi izgube vida;
– gluhega ali naglušnega končnega uporabnika oziroma
naročnika, ki mu je bila ugotovljena najmanj 60‑odstotna tele‑
sna okvara zaradi izgube sluha;
– končnega uporabnika oziroma naročnika, ki mu je bila
ugotovljena najmanj 80‑odstotna telesna okvara, pri čemer je
najnižji odstotek posamezne telesne okvare, ki se sešteva,
vsaj 70‑odstotna.
(2) Mobilna javna radijska storitev pomeni javno komuni‑
kacijsko storitev, ki je v celoti ali pretežno sestavljena iz preno‑
sa signalov z radijskimi valovi.
(3) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak po‑
men, kakor je določen v Zakonu o elektronskih komunikacijah
(Uradni list RS, št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07
– ZDRad in 110/09; v nadaljnjem besedilu: zakon).
3. člen
(priključitev na javno telefonsko omrežje na fiksni lokaciji)
(1) Izvajalec univerzalne storitve prednostno obravnava
zahtevo končnega uporabnika invalida za priključitev na javno
telefonsko omrežje na fiksni lokaciji.
(2) Izvajalec univerzalne storitve zagotovi končnemu upo‑
rabniku invalidu 50‑odstotni popust pri priključitvi na javno
telefonsko omrežje na fiksni lokaciji.
(3) Izvajalec univerzalne storitve brezplačno prednostno
obravnava in odpravi okvare na dostopovnem vodu do konč‑
nega uporabnika invalida. Končni uporabnik invalid, ki ni na‑
ročnik, sporoči izvajalcu univerzalne storitve, katero omrežno
priključno točko uporablja, kar dokazuje s potrdilom o stalnem
ali začasnem prebivališču na naslovu, na katerem je omrežna
priključna točka.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
(dostop do javno dostopnih telefonskih storitev
na fiksni lokaciji)
(1) Splošni pogoji za dostop do javno dostopnih telefon‑
skih storitev na fiksni lokaciji in ustrezajoči cenik morajo biti
dostopni v zvočnem zapisu oziroma v takšni elektronski obliki,
ki omogoča pretvorbo v slepemu ali slabovidnemu končnemu
uporabniku invalidu zaznavno obliko.
(2) Izvajalec univerzalne storitve zagotovi naročniku inva‑
lidu 10‑odstotni popust pri mesečni naročnini za javno dosto‑
pne telefonske storitve na fiksni lokaciji.
(3) Izvajalec univerzalne storitve omogoči, da se slepi
ali slabovidni naročnik invalid lahko seznani z višino računa
z govornimi sporočili oziroma v takšni elektronski obliki, ki mu
omogoča pretvorbo v njemu zaznavno obliko.
(4) Tehnično opremo za pretvorbo iz prvega in tretjega
odstavka tega člena si zagotovi končni uporabnik invalid
sam.
5. člen
(dostop do univerzalnega imenika za slepe in slabovidne)
Izvajalec univerzalne storitve omogoči, da so slepemu
ali slabovidnemu končnemu uporabniku invalidu na posebni
številki dostopni podatki iz univerzalnega imenika v govorni
obliki in da mu je na tej številki zagotovljena tudi pomoč pri
posredovanju klicev. Klici na to posebno številko so za slepe
in slabovidne končne uporabnike invalide brezplačni.
6. člen
(dostop do univerzalne imeniške službe
za gluhe ali naglušne)
(1) Izvajalec univerzalne storitve omogoči, da so gluhemu
ali naglušnemu končnemu uporabniku invalidu na posebni
številki dostopni podatki o naročnikih iz univerzalnega ime‑
nika s prenosom zapisanega besedila na terminal končnega
uporabnika invalida. Navedena obveznost se izvaja z uporabo
terminala za mobilno javno radijsko storitev, če pa je tehnično
mogoče, lahko tudi preko omrežne priključne točke končnega
uporabnika invalida na fiksni lokaciji na terminal za javno do‑
stopno telefonsko storitev na tej lokaciji.
(2) Končni uporabnik invalid iz prejšnjega odstavka mora
na poslano poizvedbo v besedilni obliki dobiti odgovor v tej
obliki v skladu s parametri kakovosti iz splošnega akta iz prve‑
ga odstavka 15. člena zakona, kakor je določeno v prejšnjem
odstavku.
7. člen
(dostop do javnih telefonskih govorilnic in terminalov
z invalidskim vozičkom)
(1) Izvajalec univerzalne storitve omogoči dostopnost do
javnih telefonskih govorilnic in do njihovih terminalov z inva‑
lidskim vozičkom za najmanj 20 odstotkov javnih telefonskih
govorilnic na posameznem geografskem območju, ki se mu do‑
loča medkrajevna koda v skladu s splošnim aktom iz 59. člena
zakona. Tako prilagojene javne telefonske govorilnice morajo
biti na odprtih prostorih ali v stavbah z urejenim dostopom za
invalide.
(2) Terminali v javnih telefonskih govorilnicah iz prejšnjega
odstavka morajo biti postavljeni na takšni višini, da je mogoča
enostavna uporaba in polna funkcionalnost končnim uporabni‑
kom invalidom na invalidskih vozičkih.
(3) Numerične tipkovnice govornih terminalov javnih te‑
lefonskih govorilnic morajo imeti označeno tipko številka 5, da
jo slepi in slabovidni končni uporabniki invalidi lahko otipajo
in se po njej orientirajo. Sosledje znakov mora biti v skladu s
standardom SIST ISO/IEC 9995‑4.
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8. člen

12. člen

(dostop do storitev v sili za gluhe ali naglušne)

(prenehanje veljavnosti)

(1) Izvajalec univerzalne storitve gluhemu ali naglušnemu
končnemu uporabniku invalidu omogoči klic v sili z uporabo
znakovnih jezikov in drugih oblik negovorjenih jezikov v skladu
z 72. členom zakona.
(2) Izvajalec univerzalne storitve končnemu uporabniku
invalidu iz prejšnjega odstavka v vsakem primeru omogoči
najmanj klic v sili s prenosom zapisanega besedila preko ter‑
minala končnega uporabnika invalida. Navedena obveznost
se izvaja z uporabo terminala za mobilno javno radijsko
storitev, če pa je tehnično mogoče, lahko tudi preko omre‑
žne priključne točke končnega uporabnika invalida na fiksni
lokaciji z uporabo terminala za javno dostopno telefonsko
storitev na tej lokaciji.

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Ured‑
ba o ukrepih za končne uporabnike invalide (Uradni list
RS, št. 101/05).
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2011.
Št. 00723-8/2010
Ljubljana, dne 11. novembra 2010
EVA 2010-3211-0004
Vlada Republike Slovenije

9. člen

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

(dokazovanje upravičenosti in preverjanje istovetnosti)
(1) Izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka 2. člena te
uredbe se dokazuje:
– z odločbo ali sklepom pristojnega organa, s katerim
je ugotovljena telesna okvara v skladu s predpisi, ki urejajo
pravice invalidov, ali
– z odločbo ali potrdilom o priznanem odstotku vojne inva‑
lidnosti v skladu s predpisi, ki urejajo vojne invalide, ali
– z mnenjem izvedenskega organa Zavoda za pokojnin‑
sko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
(2) Način preverjanja upravičenja do uporabe številke iz
5. člena te uredbe:
– končni uporabnik invalid, ki ni naročnik, sporoči izvajalcu
univerzalne storitve, katero omrežno priključno točko uporablja,
kar dokazuje s potrdilom o stalnem ali začasnem prebivališču
na naslovu, kjer je ta točka;
– za klice iz javnih telefonskih govorilnic določi izvajalec
univerzalne storitve v splošnih pogojih (na primer z osebno
kodo) na podlagi predhodno izraženega interesa končnega
uporabnika invalida.
10. člen
(končni uporabniki invalidi oziroma naročniki invalidi,
upravičeni do popustov)
(1) Do popustov pri priključitvi na javno telefonsko omrež‑
je na fiksni lokaciji v skladu z drugim odstavkom 3. člena te
uredbe in pri mesečnih naročninah do javno dostopnih storitev
na fiksni lokaciji v skladu z drugim odstavkom 4. člena te ured‑
be je upravičen končni uporabnik invalid oziroma naročnik in‑
valid brez zagotovljenih sredstev za zadovoljevanje minimalnih
življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje.
(2) Izpolnjevanje pogoja iz prejšnjega odstavka se do‑
kazuje:
– z odločbo o upravičenosti do denarne socialne pomoči
po zakonu, ki ureja socialno varstvo, ali
– z odločbo, s katero je podeljena pravica do prejemanja
državne pokojnine ali varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ali
– z odločbo, s katero je podeljena pravica do invalidskega
dodatka, pravica do družinskega dodatka ali pravica do oskrb‑
nine po zakonu, ki ureja vojne invalide, ali
– z odločbo, s katero je podeljena pravica do veteranske‑
ga dodatka po zakonu, ki ureja vojne veterane, ali
– z odločbo, s katero je podeljena pravica do nadomestila
za invalidnost po zakonu, ki ureja oblike družbenega varstva
zmerno, težje in težko duševno ter najtežje telesno prizadetih
oseb.

4864.

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega
zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah
ob reki Meži v Občini Prevalje

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

UREDBO
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča
na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Meži
v Občini Prevalje
1. člen
Ta uredba določa drugačno zunanjo mejo priobalnega
zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah na levem bregu reke
Meže v Občini Prevalje, ki zožuje priobalno zemljišče.
2. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča ob reki Meži v
Občini Prevalje poteka po zemljiščih s parc. št. 108/8, 117/1,
117/14, 117/15, 117/16, 117/26, 192/7, 192/27, 192/41, 192/49,
192/50, 608/7, 608/17, 608/21 in 608/43, k.o. Farna vas, in
sega pet metrov stran od vodnega zemljišča reke Meže s
parc. št. 608/1, k.o. Farna vas.
(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem bregu
reke Meže poteka po zemljiščih iz prejšnjega odstavka in je do‑
ločena s točkami državnega koordinatnega sistema iz priloge 1,
ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz
prejšnjega člena se vnese kot podatek v zemljiški kataster ozi‑
roma v evidenco pravnih režimov v skladu s predpisi, ki urejajo
evidentiranje nepremičnin.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-42/2010
Ljubljana, dne 11. novembra 2010
EVA 2010-2511-0112

11. člen

Vlada Republike Slovenije

(prehodna določba)
Izvajalec univerzalne storitve mora obveznost iz 7. člena
te uredbe izpolniti najpozneje do 1. maja 2011.

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
Priloga
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Priloga 1: Koordinate točk zunanje meje priobalnega zemljišča v k. o. Farna vas
Točke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Parc. št.
192/41, 192/7
192/7
192/7
192/7
192/27
192/27
192/27
608/17
608/7
192/49
192/50
192/50
192/50
192/50
608/43
117/14
117/14
117/15
117/15
108/8
117/16
117/26
117/1
117/1, 608/21

X
494311.18
494344.84
494351.43
494359.74
494385.48
494401.44
494418.47
494460.62
494477.81
494487.21
494508.68
494524.96
494537.74
494547.02
494578.23
494600.01
494617.00
494632.49
494641.20
494649.89
494658.48
494676.34
494698.46
494708.23

Y
155588.36
155584.70
155583.76
155581.70
155572.53
155567.77
155561.91
155550.94
155547.76
155546.76
155547.84
155549.53
155548.93
155548.09
155546.27
155546.13
155546.69
155548.46
155549.60
155550.68
155551.94
155554.17
155557.86
155559.67
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4865.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih
obnovljivih goriv za pogon motornih vozil

Na podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO‑1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih
obnovljivih goriv za pogon motornih vozil
1. člen
V Uredbi o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obno‑
vljivih goriv za pogon motornih vozil (Uradni list RS, št. 103/07)
se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta uredba v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta
in Sveta 2003/30/ES z dne 8. maja 2003 o pospeševanju rabe
biogoriv in drugih obnovljivih goriv v sektorju prevoza (UL
L št. 123 z dne 17. 5. 2003, str. 42), zadnjič spremenjeno z
Direktivo 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih
virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES
in 2003/30/ES (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, str. 16) in za
izvajanje Uredbe (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi standardov emisijskih
vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristo‑
pa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil
(UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, str. 1) določa vrste biogoriv, za
katere se uporablja ta uredba, deleže letnih količin biogoriv, ki
so dana na trg v Republiki Sloveniji za pogon motornih vozil,
obveznosti distributerjev goriva za pogon motornih vozil v zvezi
z dajanjem biogoriv na trg, prijavo dajanja biogoriv na trg in
ugotavljanje količine biogoriv za pogon motornih vozil.«.
2. člen
V 2. členu se na koncu 10. točke pika nadomesti s podpi‑
čjem in dodajo se nove 11., 12. in 13. točka, ki se glasijo:
»11. bencinski servis je postaja za oskrbo motornih vozil
z gorivi v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za gra‑
dnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi;
12. 	interni servis za točenje goriv je bencinski servis, ki
je namenjen uporabi izključno lastnega parka motornih vozil in
ni namenjen javni uporabi;
13. 	E85 je mešanica etanola in motornega bencina z
nominalno 85% vsebnostjo etanola.«.
3. člen
Drugi odstavek 6. člena se črta.
V četrtem odstavku se beseda »ekstra« nadomesti z
besedo »estra«.
Dosedanji tretji do peti odstavek postanejo drugi do četrti
odstavek.
4. člen
V 7. členu se na začetku odstavka doda oznaka »(1)«, za
prvim odstavkom pa se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če distributer daje na trg goriva z dobavo na internih
servisih za točenje goriv, mora obveznost o količini biogoriv iz
prejšnjega odstavka izpolniti posebej za goriva, ki jih daje na
trg na internih servisih za točenje goriv, in posebej za goriva, ki
jih daje na trg na bencinskih servisih.«.
5. člen
Za drugim odstavkom 9. člena se doda novi tretji odsta‑
vek, ki se glasi:
»(3) Poročilo o izpolnjevanju obveznosti dajanja biogoriv
na trg mora vsebovati tudi navedbo deležev biogoriv, danih
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na trg na bencinskih servisih in internih bencinskih servisih za
točenje goriv.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
6. člen
Za 9. členom se doda novi 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
(poročanje o številu bencinskih servisov,
kjer se dobavlja E85)
(1) Distributer mora najpozneje do 5. januarja tekočega
leta za preteklo leto ministrstvu poslati poročilo o številu bencin‑
skih servisov, kjer dobavlja E85, ter skupnem številu bencinskih
servisov na dan 31. decembra preteklega leta.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka je treba poslati mini‑
strstvu v elektronski obliki ali pisno na obrazcu, ki ga objavi
ministrstvo na svojih spletnih straneh.«.
7. člen
14. člen se črta.
8. člen
V prvem odstavku 18. člena se v prvi alinei črta besedilo
»in drugim«.
V drugem odstavku se v prvi alinei črta besedilo »o izpol‑
njevanju obveznosti dajanja biogoriv na trg«, za številko »9.«
pa se doda besedilo »in 9.a«.
Četrti odstavek se črta.
9. člen
Distributer mora ministrstvu poročati o številu bencinskih
servisov, kjer dobavlja E85, ter skupnem številu bencinskih
servisov iz 9.a člena uredbe do vključno leta 2015.
10. člen
Določba novega tretjega odstavka 9. člena uredbe se
začne uporabljati 1. januarja 2011.
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-41/2010
Ljubljana, dne 11. novembra 2010
EVA 2010-2511-0046
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

4866.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih
spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo
organska topila

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o var‑
stvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO‑1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike
Slovenije
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UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih
vrednostih emisije hlapnih organskih spojin
v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo
organska topila
1. člen
V Uredbi o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih
spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila
(Uradni list RS, št. 112/05, 37/07 in 88/09), se v celotnem be‑
sedilu beseda »pripravek« v vseh sklonih nadomesti z besedo
»zmes« v ustreznem številu in sklonu.
2. člen
Tretji odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Določbe te uredbe, razen določbe glede mejnih vre‑
dnosti pod točko 3.1.1 iz II. dela priloge 2a, se ne uporabljajo za
naprave iz točk 2.1, 3.1 in 18.1 iz I. dela priloge 2a te uredbe, če
se v njih uporabljajo organska topila z vsebnostjo halogeniranih
organskih spojin, ki je enaka ali večja od 1% celotne mase
organskega topila.«.
3. člen
V 3. členu se 33. točka spremeni tako, da se glasi:
»33. R 40, R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 in R 68 so opo‑
zorilni stavki za zdravju škodljive, rakotvorne, mutagene in
za reprodukcijo strupene hlapne organske spojine v skladu s
predpisi o kemikalijah;«.
Doda se nova 34. točka, ki se glasi:
»34. H 340, H 341, H 350, H 350i, H 351, H 360D in
H 360F so stavki o nevarnosti za mutagene, rakotvorne ali
za reprodukcijo strupene hlapne organske spojine v skladu s
predpisi o kemikalijah.«.
4. člen
V 4. členu se v 4. točki besedilo »R 60 ali R 61« nadome‑
sti z besedilom »R 60, R 61 ali R 68«.
5. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Mejna koncentracija snovi z opozorilnimi stavki R 40,
R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 ali R 68 ali stavki o nevarnosti
H 340, H 341, H 350, H 350i, H 351, H 360D ali H 360F je pri
emisiji hlapnih organskih spojin, ki je enaka ali večja od masne‑
ga pretoka 10 g/h, enaka 2 mg/Nm3.«.
6. člen
V prvem odstavku 7. člena se za besedilom »R 40« doda
besedilo »ali R 68«.
7. člen
Tretji odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za naprave, opremljene z napravo za čiščenje dimnih
plinov, katerih emisije hlapnih organskih spojin ne presegajo
mejne vrednosti masnega pretoka iz prejšnjega odstavka, in
za naprave, ki niso opremljene z napravo za čiščenje dimnih
plinov, so obvezne občasne meritve, in sicer:
– enkrat na leto, če vsota masnih pretokov emisije hlapnih
organskih spojin iz vseh naprav na funkcionalno zaokroženem
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območju, ki ga ima v posesti isti upravljavec, presega vrednost
masnega pretoka 2 kg/h, izraženo v kg celotnega organskega
ogljika,
– vsako tretje leto, če vsota masnih pretokov emisije
hlapnih organskih spojin iz vseh naprav na funkcionalno za‑
okroženem območju, ki ga ima v posesti isti upravljavec, pre‑
sega mejni masni pretok celotnih organskih snovi, določen s
predpisom, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja,
– vsako peto leto, če je vsota masnih pretokov emisije
hlapnih organskih spojin iz vseh naprav na funkcionalno zao‑
kroženem območju, ki ga ima v posesti isti upravljavec, manjša
od mejnega masnega pretoka celotnih organskih snovi, določe‑
nega s predpisom, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih
virov onesnaževanja.«.
Doda se novi šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na določbe prvega do petega odstavka
tega člena se za naprave za kemično čiščenje, ki uporabljajo
topila na podlagi ogljikovodikov, glede obratovalnega monito‑
ringa uporabljajo določbe, določene v predpisu, ki ureja mejne
vrednosti emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak
iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, in določbe,
določene v predpisu, ki ureja program obratovalnega monito‑
ringa za naprave za kemično čiščenje tekstilij ter naprave za
regeneracijo adsorbentov.«.
8. člen
V prilogi 2a se v I. delu v točkah 4.1 do 4.4 v tretjem stolp‑
cu številka »15« nadomesti s številko »0,5«.
V II. delu se v točki 5.1.1 v prvem stolpcu besedilo
»0,5–15« nadomesti z besedilom »več kot 0,5«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Nova 34. točka 3. člena se začne uporabljati 1. decembra
2010.
10. člen
Dosedanji prvi odstavek 6. člena Uredbe o mejnih vredno‑
stih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih
se uporabljajo organska topila (Uradni list RS, št. 112/05, 37/07
in 88/09), se uporablja do 30. novembra 2010.
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-45/2010
Ljubljana, dne 11. novembra 2010
EVA 2010-2511-0085
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
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MINISTRSTVA
4867.

Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog

Na podlagi četrtega odstavka 37. člena in tretjega odstavka 38. člena Zakona o varnosti v
železniškem
prometu
(Uradni
RS, odstavka
št. 36/10
–- uradno
besedilo)
izdaja
Na podlagi četrtega
odstavka
37. členalist
in tretjega
38. člena
Zakona o prečiščeno
varnosti v železniškem
prometu
(Uradni list
RS,minister
št. 36/10 –za
uradno
prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
promet
Priloga

PRAVILNIK
o zgornjem ustroju železniških prog
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in področje uporabe pravilnika)

(1) Ta pravilnik predpisuje tehnične zahteve in pogoje za projektiranje in izvajanje gradnje,
nadgradnje, obnove, vzdrževanja ter nadzora zgornjega ustroja podsistema infrastruktura v
Republiki Sloveniji.
(2) Določbe tega pravilnika se uporabljajo za proge normalne tirne širine z največjo
dovoljeno progovno hitrostjo Vmax ≤ 160 km/h, smiselno pa se uporabljajo tudi za industrijske
tire.
(3) Za zgornji ustroj obstoječih prog, ki so bile zgrajene pred uveljavitvijo tega pravilnika,
veljajo do prve nadgradnje ali obnove pogoji, ki so veljali ob njegovi zgraditvi oziroma ob
njegovi zadnji nadgradnji ali obnovi.
2. člen
(pomen izrazov, znakov in kratic)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. »glavni tiri« so tiri na postajah, ki so namenjeni za sprejem in odpravo vlakov;
2. »glavni prevozni tiri« so postajni tiri v podaljšku odprte proge;
3. »industrijski tir« je tir, ki se uporablja za prevoz blaga in oseb ali za druge potrebe
lastnika tega tira in ni sestavni del javne železniške infrastrukture;
4. »interni pregled« opravi komisija, ki jo imenuje upravljavec in jo sestavljajo predstavniki
tistih strokovnih področij, ki so za pregled potrebni, katerih naloga je, da pregledajo bistvene
tehnične elemente za vzpostavitev varnega in urejenega prometa ter preverijo postopke in
način obratovanja;
5. »klasični tir« je tir s tirnimi stiki in tirnicami, dolžine največ 60 m;
6. »konvencionalni vlaki« so vlaki, ki nimajo vgrajene nagibne tehnike z aktivnim ali
pasivnim nagibanjem vagonskega groda na notranjo stran krivine za zmanjšanje bočnih
pospeškov, ki delujejo na potnike;
7. »maksimalna oziroma minimalna vrednost« nekega parametra v tem pravilniku je tista
vrednost, ki se lahko uporabi v primerih, ko bi normalna vrednost zahtevala neupravičeno
povečanje stroškov ali posebne tehnične ukrepe;
8. »nagibni koeficient vozila« je vzmetni parameter tirnega vozila, ki pove, za koliko se koš
vozila v krivinah nagne na zunanjo stran krivine, v odvisnosti od velikosti bočnega pospeška;
9. »navozna tirnica« je zunanja tirnica posebne oblike prečnega prereza, ki se vgrajuje v
lokih z radiji 35 m ≤ R < 100 m in po katerih tečejo sledilni venci koles tirnih vozil po vozni
površini glave tirnice;
10. »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;
11. »največja hitrost vlaka« je hitrost, predpisana z voznim redom za posamezni vlak;
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12. »odprta proga« je po določbah tega pravilnika proga med izvozno in uvozno kretnico
dveh sosednjih prometnih mest;
13. »odsek proge ali tira« je dolžinski del proge ali tira najmanj med dvema kilometrskima
mestoma proge ali tira;
14. »odklonska oziroma omejena hitrost« je hitrost, s katero se sme voziti preko ene ali
več kretnic v odklon;
15. »optimiranje hitrosti« je povečevanje obstoječe največje dovoljene progovne hitrosti
samo za določene vrste potniških tirnih vozil, in sicer brez spremembe geometrijskih
elementov proge;
16. »planum proge« je stična ploskev med spodnjim in zgornjim ustrojem proge, na
katerega je položena tirna greda s tirno rešetko oziroma tir. Detajlni pogoji zanj so predpisani
v pravilniku, ki obravnava spodnji ustroj prog podsistema infrastrukture;
17. »počasna vožnja« (zmanjšana hitrost) je vožnja s hitrostjo, ki je manjša od največje
dovoljene progovne hitrosti ali od omejene hitrosti in je začasno vpeljana zaradi del ali
okvare na kakšnem delu proge, tiru, objektu, napravi idr.;
18. »presežek nadvišanja« je ekvivalent negativnemu bočnemu pospešku in je vrednost,
za katero bi morali zmanjšati dejansko nadvišanje, da bi bil bočni pospešek enak nič;
19. »primanjkljaj nadvišanja« je ekvivalent pozitivnemu bočnemu pospešku in je vrednost,
za katero bi morali povečati dejansko nadvišanje, da bi bil bočni pospešek enak nič;
20. »stranski postajni tiri« so tiri, ki so namenjeni za nakladanje in razkladanje vagonov,
za sestavljanje in razstavljanje vlakov, za postavitev vagonov v rezervi, za razkuževanje itd.;
21. »šibka mesta« so tista mesta na progi oziroma tiru, kjer zaradi vgrajenih krivinskih
kretnic, križišč, prehoda s tira s tirno gredo na tir brez tirne grede, parametri proge niso enaki
kakor na odprti progi. Na šibkih mestih je treba upoštevati znižane vrednosti bočnih
pospeškov oziroma primanjkljajev nadvišanja in pa vpeljati posebne kontrolne postopke ter
izvajati vzdrževalna dela, ki so po svoji tehnično-tehnološki naravi prilagojena posameznim
šibkim mestom in odstopajo od običajnih vzdrževalnih postopkov pred in za šibkim mestom;
22. »upravljavec javne železniške infrastrukture« (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) je
pravna oseba, ki je odgovorna za vzdrževanje javne železniške infrastrukture, vodenje
prometa na njej in za gospodarjenje z njo;
23. »vlaki z nagibno tehniko« so vlaki, ki z dodatnim, aktivnim ali pasivnim nagibanjem
vagonskega groda na notranjo stran krivine zmanjšujejo bočni pospešek, ki deluje na
potnike;
24. »tehnične specifikacije« TS-Z so tehnične specifikacije, ki jih izda minister, pristojen za
promet, in nadomeščajo še vedno potrebne vsebine, ki so jih obravnavali standardi JŽS in
JUS ter razna navodila za gradnjo in vzdrževanje zgornjega ustroja prog;
25. »tehnični pregled« je pregled zgrajenega objekta, s katerim se ugotovi, ali je objekt
zgrajen v skladu z izvedbenimi načrti in ali izpolnjuje predpisane bistvene zahteve in
zagotavlja varno odvijanje železniškega prometa;
26. »tirni trak« so druga za drugo položene in na prage pritrjene tirnice;
27. »zahtevnejše terenske razmere« so terenske razmere, kjer topologija terena ali objekti
ob progi ne omogočajo ustreznega oziroma idealnega poteka trase proge;
28. »zgornji ustroj« je del železniške proge, po kateri vozijo tirna vozila.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot ga določajo drugi
predpisi s področja železniškega prometa, urejanja prostora in tehnični predpisi.
(3) Kratice in znaki, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
− a
razdalja med osmi tirov v nadvišani ravnini in razmik pragov
− b
bočni pospešek (m/s2)
− brt
bruto tone
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− d
premer izvrtine v nogi tirnice (mm); razdalja med začetkom prehodnice in
začetkom tetive; debelina tolčenca v SIST EN 13450, označen z d in nazivno odprtino sita
31,5 mm; debelina tirne grede
− D
debelina tolčenca v SIST EN 13450, označen z D in nazivno odprtino sita
63 mm
− e
razširitev tira (mm) in tudi razlika medtirnih razdalj ter razširitev planuma
− EE
elektroenergetika
− F
zavorna sila
− f
puščica (m)
− FB
zavorna sila enega zavornega elementa v odvisnosti od zavorne poti lw (kN)
− FBi
zavorna sila enega zavornega elementa dodatne zavore i (kN)
− Fi
zavorna sila v odseku zavorne poti i (kN)
− g
širina tirne grede v višini gornjega roba praga
− GC
nakladalni profil za kombinirani transport, promet oziroma svetli profil za
novogradnje
− GRT
gornji rob tirnice
− h
nadvišanje (mm)
− hn
normalno nadvišanje (mm)
− hnot
nadvišanje notranjega tira dvotirne proge (mm)
− hzun
nadvišanje zunanjega tira dvotirne proge (mm)
− i
nagib nivelete proge oziroma tira (‰)
− JŽS
Standard Jugoslovanskih železnic
− JUS
Jugoslovanski standard
− k
širina tirne grede od konca praga do roba grede
− KKr
konec kretnice v glavnem tiru ali glavni smeri
− KKr´
konec kretnice v odklonskem tiru ali odklonski smeri
− KL
konec loka
− KP
konec prehodnice
koeficient osne obremenitve
− Kt
− KZ
konec vertikalne zaokrožitve
− l
dolžina tirnice (m)
− ln
medtirna razdalja brez vsakih dodatnih razširitev
− le
medtirna razdalja z razširitvijo zaradi enakih ali različnih nadvišanj
− L
dolžina prehodnice, prehodne klančine (m)
− LIS
lepljeni izolirani stik
− Ltr
dolžina tirnega razmika
− lw
zavorna pot je premik zavorne naprave ob naletu tirnega vozila
− lwi
dolžina odseka zavorne poti i [m]
− nA
število odsekov zavorne poti
− nB
število zavornih elementov
− m
dolžina vmesne preme (m)
− NZT
neprekinjeno zavarjeni tir
− PIRS
Prometni inšpektorat Republike Slovenije
− pl
širina planuma proge
− pln
širina notranje polovice planuma
− plz
širina zunanje polovice planuma
povprečni dnevni obseg dela potniških lokomotiv v bruto tonah
− Lp
povprečni dnevni obseg dela tovornih lokomotiv v bruto tonah
− Lt
− R
polmer horizontalnega krožnega loka (m)
− Rmin
najmanjši dopustni polmer krožnega loka (m)
− Ro
radij odklonske smeri kretnice (m)
− Rv
polmer vertikalne zaokrožitve (m)
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− s
−S
− SIST EN
− SRGT
− SVUU
− SV-TK
− Tf
− tp
− ts
− to
− tv
− TEN
visokohitrostne
2008/57/EC
− TS-Z
− TSI
− Tp
− Tt
− Tv
− UIC
− v
− vp
− Vizj
− Vmax
− VO
− x
− y
− yk
− ZKr
− ZL
− ZP
− ZZ
− W
− 1:n
− α
− Δb
− Δe
− Δf
− Δhp
− Δhv
− Δl
− ΔS
− Δt
− ϕ
− μ
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dolžina tetive (m)
koeficient odvisen od hitrosti vlakov
slovenski standard
spodnji rob glave tirnice
sistem varnega upravljanja upravljavca
signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave
fiktivna dnevna obremenitev
potrebna temperatura tirnice (°C)
srednja temperatura tirnice (°C)
temperatura polaganja tirnic (°C)
dolžina tangente vertikalne zaokrožitve (m)
"vseevropski železniški sistem" pomeni vseevropske konvencionalne in
železniške sisteme, kot so opredeljeni v točkah 1 in 2 Priloge I, Direktive
tehnične specifikacije za železnice
tehnične specifikacije za interoperabilnost
povprečni dnevni obseg potniškega prometa v bruto tonah
povprečni dnevni obseg tovornega prometa v bruto tonah
teme vertikalne zaokrožitve
Mednarodna železniška zveza
višina središča luknje od spodnje površine noge tirnice
višina predmetov na deponijah ob tiru
izjemna dovoljena hitrost (km/h)
največja dovoljena progovna hitrost (km/h)
vozno omrežje
abscisa ali koordinata x (m)
ordinata; ordinata zaokrožitve loma nivelete (m)
končna ordinata na vertikalni zaokrožitvi
začetek kretnice
začetek krožnega loka
začetek prehodnice
začetek vertikalne zaokrožitve
zavorno delo zavornega tirnega zaključka
nagib prehodne klančine
razteznostni koeficient jekla (0,0000115/K)
razlika bočnih pospeškov (m/s2)
povečanje medtirne razdalje
razlika dolžine dveh sosednjih puščic
primanjkljaj nadvišanja (mm)
višek nadvišanja (mm)
dilatacija, raztezek (mm)
povečanje oddaljenosti objekta od osi tira pri peronih
temperaturna razlika (°C)
kot notranjega trenja (kotna stopinja)
0,6 trenjski koeficient med lesom in betonom.
3. člen
(sestavni deli zgornjega ustroja)

(1) Zgornji ustroj je del železniške proge, po katerem vozijo tirna vozila. Sestoji iz tirnic,
tirnega pribora, pragov in tirne grede ali kot zgornji ustroj na togi podlagi kot tir brez tirne
grede na betonski plošči ali jeklenih konstrukcijah ali tir na asfaltnih podlagah.
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(2) V zgornji ustroj sodijo tudi kretnice, tirna križišča, tirni zaključki, okretnice in prenosnice
ter dilatacijske naprave.
(3) Sestavni deli zgornjega ustroja, njihova oblika, kakovost, mere, prevzemni pogoji,
način izdelave ter dopustne tolerance se določajo z veljavnimi tehničnimi predpisi in
standardi, z obveznimi objavami UIC, s SIST EN standardi, s tehničnimi specifikacijami TSI
ter TS-Z in so odvisni od vrste proge, osne obremenitve in največje dovoljene progovne
hitrosti.
(4) Sestavni deli zgornjega ustroja se z vidika interoperabilnosti in zagotavljanja varnosti
klasificirajo skladno s predpisom, ki določa sestavne dele prog za doseganje
interoperabilnosti železniškega sistema, in TSI, ki določa sestavne dele prog za doseganje
varnosti železniškega sistema.
4. člen
(urejenost zgornjega ustroja)
(1) Zgornji ustroj prog podsistema infrastruktura se mora projektirati, graditi, nadgrajevati
in vzdrževati tako, da se zagotovi varen in urejen železniški promet ter interoperabilnost, v
kolikor je predpisana.
(2) Pri projektiranju, gradnji, nadgradnji, obnovi in vzdrževanju zgornjega ustroja prog
podsistema infrastruktura je treba poleg določil tega pravilnika upoštevati določbe zakona, ki
ureja varnost v železniškem prometu, zakona, ki ureja graditev objektov, priznana tehnična
pravila stroke in pogoje, določene z zakoni in z ratificiranimi mednarodnimi sporazumi,
katerih sopodpisnica je Republika Slovenija, obvezne objave UIC, slovenske standarde, TSI
in TS-Z ter druge tehnične predpise, ki se nanašajo na zgornji ustroj železniških prog.
(3) Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim za trg, objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije seznam SIST EN standardov, ki prevzemajo
harmonizirane evropske standarde, in TS-Z, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti
sestavnih delov ali naprav zgornjega ustroja proge z zahtevami tega pravilnika.
(4) Šteje se, da je zgornji ustroj proge, njegove komponente, objekti in naprave v skladu z
zahtevami tega pravilnika, če ustreza v pravilniku navedenim določilom iz seznama
slovenskih standardov SIST EN in TS-Z ter obveznim objavam UIC in TSI.
(5) Za vsako komponento interoperabilnosti ali interoperabilno napravo velja, da mora biti
izpeljan postopek za ocenjevanje skladnosti ali primernosti za uporabo s posamezno TSI, in
da mora imeti ES-izjavo o skladnosti ali primernosti za uporabo. Za splošne komponente ali
naprave, ki niso interoperabilne, velja, da morajo njihove lastnosti ustrezati zahtevam za
vgradnjo in da morajo imeti ustrezna dokazila o skladnosti v skladu s predpisi, ki urejajo
gradbene proizvode. Poleg tega mora biti tudi izveden postopek preverjanja združljivosti, ki
ga izvede upravljavec na stroške lastnika.
(6) Posamezne komponente zgornjega ustroja se smejo vgrajevati v proge in vključevati v
železniški promet le, če izpolnjujejo določila tega pravilnika.
5. člen
(vzdrževanje, obnova in nadgradnja)
(1) Vzdrževanje zgornjega ustroja prog podsistema infrastrukture obsega nadzor nad
podsistemi, zagotovitev vzpostavitve prevoznosti prog ob naravnih in drugih nesrečah,
vodenje registrov in evidenc, izvajanje meritev posameznih parametrov ali delov sistema,
vzdrževalna dela v javno korist na železniškem sistemu in zamenjavo v okviru vzdrževanja
skladno z zakonom, ki ureja železniški promet, in zakonom, ki ureja varnost v železniškem
prometu.
(2) Obnova zgornjega ustroja prog pomeni vsako večje obnovitveno delo na podsistemu
ali delu podsistema, s katerim se ne spreminja celotno delovanje podsistema.
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(3) Nadgradnja zgornjega ustroja železniških prog je večja sprememba podsistema ali
dela podsistema, ki izboljša celotno delovanje podsistema.
6. člen
(poskusno obratovanje)
(1) Poskusno obratovanje mora biti v skladu z pravilnikom, ki ureja ugotavljanje skladnosti
in izdajo dovoljenj za vgradnjo elementov, naprav in sistemov v železniško infrastrukturo, in
pravilnikom, ki ureja pogoje in postopek za začetek, izvajanje in dokončanje tekočega in
investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist na področju železniške
infrastrukture.
(2) V primeru, če so bile v podsistem ali v del podsistema vgrajene komponente
interoperabilnosti, predpisane s TSI, je poleg obratovalnega dovoljenja potrebna ES-izjava o
verifikaciji podsistema s predpisanimi prilogami skladno z zakonom, ki ureja varnost v
železniškem prometu.

II. UREDITEV TIRA V PREMI IN KRIVINI
7. člen
(nagib tirnic)
(1) Tirnice so v tiru nagnjene proti osi tira. Nagib osi tirnice v odnosu na navpično os tira je
20:1 ali 40:1. Nagnjenost tirnice se doseže s podložnimi ploščami z nagnjeno naležno
površino oziroma – pri betonskih pragih – z nagibom naležne površine praga neposredno
pod tirnico.
(2) Pri novogradnjah, nadgradnjah ter pri obnovah glavnih prog in glavnih postajnih tirov
se vgrajujejo tirnice v nagibu 40:1. Pri obnovah regionalnih prog, na stranskih postajnih tirih
glavnih prog ter na industrijskih tirih se lahko vgrajujejo tirnice v nagibu 20:1. Izjeme od tega
pravila lahko pri obnovah obstoječih prog dovoli upravljavec.
(3) V kretnicah in križiščih se tirnice vgrajujejo po projektni dokumentaciji ali z izvedbenim
načrtom, vertikalno na ravne podložne plošče. Enako velja za zvezni tir med dvema
kretnicama v primeru, da ta ni daljši od 50 m.
(4) Prehod z dela tira, kjer so tirnice v nagibu 20:1, na del tira, kjer so tirnice brez nagiba,
se izvede z vgraditvijo prehodnih podložnih plošč z 40:1 na največ dveh pragih, če ni s
projektno dokumentacijo ali z izvedbenim načrtom določeno drugače. Prehodne plošče se ne
vgrajujejo na stiku in ob njem in na pragih ob termitskih zvarih.
8. člen
(tirna širina)
(1) Tirna širina je najmanjša razdalja med notranjima robovoma tirničnih glav v območju
med 0 in 14 mm pod ravnino gornjih robov tirnic.
(2) Normalna tirna širina v premi in v krožnih krivinah s polmerom R ≥ 200 m je 1435 mm.
(3) Tirna širina v kretnicah je določena s projektno dokumentacijo ali z izvedbenim
načrtom za posamezno kretnico.
(4) V krožnih krivinah s polmerom R < 200 m tirna širina ne sme biti manjša, kot je
navedeno v naslednji tabeli:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

92 / 19. 11. 2010 /

Stran

13809

Polmer krivine v m

Najmanjša tirna
širina
200 > R ≥ 175
1440 mm
175 > R ≥ 150
1445 mm
150 > R ≥ 125
1450 mm
125 > R ≥ 100
1455 mm
Tabela 1: Tirna širina v odvisnosti od krožnega radija
Razširitev tira se izvede z odmikom notranje tirnice od osi tira.
(5) Pri krožnih lokih s prehodnico se razširjenje izvede na celotni dolžini prehodnice v
stopnjah po 2 mm tako, da so odseki posameznih stopenj enako dolgi. Pri krožnih lokih brez
prehodnice se razširjenje izvede v stopnjah po 2 mm po posameznem pragu. Potrebno
razširjenje mora biti zagotovljeno na začetku krožnega loka.
(6) V košarastih krivinah se razširjenje izvede tako, da se razlika v širini tira izravna v
prehodnici med obema krožnima lokoma, če ni prehodnice, pa v krožnem loku z večjim
polmerom.
(7) V S-krivinah se razširjenje izvede tako, da se razlika v širini tira izravna s pomikom
obeh tirnih trakov po celotni dolžini vmesne preme, če te ni, pa tako, kot je prikazano na
naslednjih slikah:

Slika 1: Razširjenje tira v S-krivinah z enakima krožnima lokoma

Slika 2: Razširjenje tira v S-krivinah z različnima krožnima lokoma
(8) Če vmesna prema med sosednjima krivinama ni dovolj dolga, se razlika v širini tira
izvede deloma tudi v obeh krivinah. Razširjenje tira v krivinskih kretnicah se izvede po
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projektni dokumentaciji ali z izvedbenim načrtom. Prehod med različnimi tirnimi širinami se
mora izvesti kontinuirano pred in za kretnico.
9. člen
(odstopanja od tirne širine)
(1) Dovoljena odstopanja od predpisane tirne širine (normalna tirna širina oziroma tirna
širina z razširitvijo) novih in nadgrajenih ali obnovljenih tirov obstoječih prog so:
± 2 mm za hitrostno stopnjo 120 km/h < V ≤ 160 km/h,
± 3 mm za hitrostno stopnjo V ≤ 120 km/h za novi tir,
- 3 do + 5 mm za rabljeni tirni material, neodvisno od hitrostne stopnje in,
± 1,5 mm za nove kretnice oz. po načrtu.
Dovoljena odstopanja morajo biti zagotovljena takoj po pisni izjavi izvajalca o dokončanju
del na zgornjem ustroju ter izvedeni končni regulaciji tira. Meritve tirne širine morajo biti
izvedene strojno, z avtomatskim zapisom v digitalni in papirni obliki ali z ročnimi merilnimi
instrumenti.
(2) Dovoljena odstopanja od normalne tirne širine pri progah v obratovanju (vključno z
razširjenjem) so:
+30 mm za glavne proge,
+35 mm za regionalne proge in stranske postajne tire glavnih prog,
-5 mm za hitrostno stopnjo 120 km/h < V ≤ 160 km/h,
-7 mm za hitrostno stopnjo 80 km/h < V ≤ 120 km/h,
-9 mm za hitrostno stopnjo V ≤ 80 km/h.
10. člen
(minimalni polmer krožnega loka)
(1) Normalni minimalni polmer krožnega loka pri novogradnjah prog izračunamo, v
odvisnosti od največje dovoljene progovne hitrosti in z največjim dopustnim primanjkljajem
nadvišanja Δhp = 80 mm ter dopustnim nadvišanjem h = 120 mm, po naslednji enačbi:
2
Rmin = 0,06.Vmax

(2) Ne glede na določbe tega pravilnika, upravljavec lahko v utemeljenih primerih in na
predlog projektanta nove proge odobri tudi manjši normalni polmer krožnega loka, z
največjim dopustnim primanjkljajem nadvišanja Δhp = 100 mm ter dopustnim nadvišanjem
h = 130 mm, po naslednji enačbi:
2
Rmin = 0,05.Vmax

(3) Najmanjši minimalni polmer krožnega loka pri nadgradnji obstoječih prog izračunamo
v odvisnosti od največje dovoljene progovne hitrosti in največjega dopustnega nadvišanja
h = 160 mm ter bočnim pospeškom b = 0,75 m/s2 oziroma Δhp = 115 mm, po naslednji
enačbi:

Rmin =

11,8.V 2
2
= 0,04.Vmax
130 + 160

(4) Pri projektiranju novih prog in nadgradnji obstoječih prog je minimalni polmer krožnega
loka na odprti progi 300 m, na glavnih prevoznih tirih postaj pa 500 m. Kadar pri nadgradnji ni
ekonomsko upravičeno doseganje v predhodnem stavku navedenih radijev, lahko
upravljavec na podlagi prometno-tehničnega in ekonomskega elaborata odloči tudi drugače.
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(5) Absolutno minimalni polmer na glavnih postajnih tirih (z izjemo glavnih prevoznih tirov)
je 180 m. Za prevoz vseh tirnih vozil brez omejitev mora biti radij večji ali enak 150 m.
Projektiranje in izvedba radijev, manjših od 150 m, sta dovoljena ob pogoju, da se ob notranji
tirnici vgradi vodilna tirnica in je lokomotivam z več kot 3-metrsko razdaljo togo vezanih osi in
vagonov z več kot 4,5-metrsko razdaljo togo vezanih osi, prepovedana vožnja.
(6) Na tirih, ki niso namenjeni javnemu železniškemu prometu (tiri v delavnicah, tiri na
gradbiščih ipd.), so ob pogoju, da se ob notranji tirnici vgradi vodilna tirnica in v zunanjem
tirnem traku posebna navozna tirnica, dovoljeni tudi manjši polmeri krožnih lokov, vendar ne
manjši od R = 35 m. Za take konstrukcije tirov je treba izdelati projektno dokumentacijo ali
izvedbeni načrt, v katerem se določijo tudi pogoji obratovanja.
11. člen
(minimalne dolžine elementov trase)
(1) Elementi trase so prema, prehodnica, prehodna klančina, horizontalni krožni lok ter
lom nivelete z ali brez vertikalne zaokrožitve.
(2) Minimalne dolžine elementov trase so 0,4.Vmax, vendar najmanj 20 m. Pri obnovi in
vzdrževanju obstoječih prog so dopustne tudi manjše, izjemne vrednosti, navedene v členih,
ki obravnavajo konkretne primere. Minimalne dolžine prehodnic in prehodnih klančin ne
smejo biti manjše od izračunanih po enačbah za njihove dolžine, vendar ne manjše kot 10 m.
12. člen
(višinski odnos tirnic v premi in krivinah)
(1) V premi morata biti gornja robova tirnih trakov na enaki višini.
(2) V krivinah je zunanji tirni trak dvignjen nad notranjim tirnim trakom za nadvišanje h.
(3) V izjemnih primerih in po odobritvi upravljavca se nadvišanje lahko izvede tudi z
delnim znižanjem notranjega tirnega traku in delnim zvišanjem zunanjega tirnega traku ali
pa samo z znižanjem notranjega tirnega traku.
(4) Dovoljeno odstopanje v medsebojni višinski legi sosednjih tirnih trakov oziroma od
projektiranega nadvišanja novih ter pri obnovi ali nadgradnji obstoječih prog je ± 2 mm.
Dovoljena odstopanja morajo biti zagotovljena takoj po pisni izjavi izvajalca o dokončanju del
na zgornjem ustroju. Meritve tirne širine morajo biti izvedene strojno, z avtomatskim zapisom
v digitalni in papirni obliki ali z ročnimi merilnimi instrumenti.
(5) Dopustna odstopanja v medsebojni višinski legi tirnih trakov v premi oziroma od
projektiranega nadvišanja, na progah v obratovanju so:
± 3 mm
za
Vmax > 140 km/h,
-

± 5 mm
± 8 mm

za
za

100 < Vmax ≤ 140 km/h,
80 ≤ Vmax ≤ 100 km/h,

-

± 10 mm

za

Vmax < 80 km/h.
13. člen
(vegavost tira)

(1) Vegavost tira je razlika v višini gornjih robov tirnic na dveh prečnih prerezih, na
določeni dolžini tira (merni osnovi). Izrazimo jo lahko v mm na dolžinski meter ali v promilih.
(2) Prevzemne tolerance novih, nadgrajenih in obnovljenih tirov ter tirov po izvedenih
planiranih vzdrževalnih delih smejo znašati na merni bazi 6 m največ 1,5 mm/m za hitrostni
razred do vključno 120 km/h oziroma 1 mm/m za hitrostni razred nad 120 do vključno
160 km/h.
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(3) Največja še dopustna vrednost vegavosti tira pri obratovanju je 4 mm/m za hitrosti
V ≤ 50 km/h, za hitrosti V ≤ 100 km/h 3,5 mm/m, za hitrosti V > 100 km/h pa 3 mm/m.
Na osnovi gornjih dopustnih vrednosti vegavosti na merni osnovi 6 m so, ob njihovi
prekoračitvi, potrebni spodaj predpisani ukrepi:
18 mm < vegavost ≤ 21 mm,
Vmax ≤ 100 km/h
Vmax ≤ 50 km/h (rok odprave 24 ur)
(zapora tira takoj po meritvi in odprava napake)

21 mm < vegavost ≤ 24 mm,
vegavost > 24 mm,

14. člen
(bočni pospešek in razlika nadvišanj)
(1) Bočni pospešek je pospešek, ki deluje v ravnini tirnic. Izračuna se po naslednji enačbi:

b=

Vmax 2
h
−
13R
153

Odnos med bočnim pospeškom b in razliko nadvišanja Δh je podan z enačbo:

Δhp = ±153.b
(2) Dopustni pozitivni bočni pospeški oziroma primanjkljaji nadvišanj za vlake brez
nagibne tehnike so:
Δhp = 100 mm,
- maksimalno na šibkih mestih b = 0,65 m/s2
- maksimalno
b = 0,75 m/s2
Δhp = 115 mm,
- izjemno
b = 0,85 m/s2
Δhp = 130 mm.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se izjemni pozitivni bočni pospešek oziroma
izjemni primanjkljaj nadvišanja, z dovoljenjem upravljavca, lahko uporabi pri nadgradnji in
obnovi obstoječih prog le v posamezni krivini.
(4) Dopustni bočni pospeški oziroma primanjkljaji nadvišanj za vlake z nizkim koeficientom
nagibanja (lahki vlak):
- maksimalno na šibkih mestih b = 0,85 m/s2
Δhp = 130 mm,
- maksimalno
b = 1,0 m/s2
Δhp = 150 mm.
(5) Dopustni bočni pospeški oziroma primanjkljaji nadvišanj za vlake z nagibno tehniko so:
Δhp = 150 mm,
- maksimalno na šibkih mestih b = 1,0 m/s2
2
Δhp = 270 mm.
- maksimalno
b = 1,8 m/s
(6) Dopustni negativni bočni pospeški oziroma presežki nadvišanj za vlake brez nagibne
tehnike so za hitrostno območje do vključno 120 km/h:
Δhv = 50 mm,
- normalno
b = - 0,33 m/s2
- maksimalno
b = - 0,45 m/s2
Δhv = 70 mm,
- izjemno
b = - 0,59 m/s2
Δhv = 90 mm,
ter za hitrostno območje nad 120 do vključno 160 km/h:
- normalno
b = - 0,45 m/s2
Δhv = 70 mm,
- maksimalno
b = - 0,59 m/s2
Δhv = 90 mm,
- izjemno
b = - 0,72 m/s2
Δhv = 110 mm.
(7) Maksimalne vrednosti presežkov nadvišanj lahko uporabimo tudi pri gradnji novih prog
in nadgradnji obstoječih v zahtevnejših terenskih razmerah, kadar bi uporaba normalnih
vrednosti na posameznih mestih pomenila občutno povečanje gradbenih stroškov.
(8) Izjemne vrednosti presežkov nadvišanj se smejo uporabiti na obstoječih progah na
posameznih mestih, kjer bi sicer lahko nastopile obratovalno zelo neugodne omejitve hitrosti.
Uporaba teh vrednosti je dovoljena pod pogojem, da jih izkoristijo samo takšni vlaki, ki
zagotavljajo varnost in udobnost kljub vrednostim, večjim od maksimalnih. Sprejemljivost
takšnih izjemnih primerov je treba dokazati s poskusnimi vožnjami.
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15. člen
(največje nadvišanje)
(1) Največje dovoljeno projektirano nadvišanje je na tirih s tirno gredo 160 mm.
(2) Največje dovoljeno projektirano nadvišanje je na tirih brez tirne grede, razen na
mostovih z odprtim voziščem, 170 mm.
(3) Na območju peronov projektirano nadvišanje ne sme biti večje od 110 mm. Utemeljene
izjeme lahko dovoli upravljavec.
(4) V notranjih krivinskih kretnicah projektirano nadvišanje ne sme biti večje od 120 mm, v
zunanjih pa ne večje od 100 mm.
(5) Nadvišanja, navedena v tem členu, se nanašajo na projektirane vrednosti brez
dopustnih toleranc, predpisanih v tem pravilniku.
(6) Zaradi nevarnosti iztirjenja torzijsko togih tovornih vagonov v majhnih krožnih krivinah
naj nadvišanje pri novogradnjah, pri nadgradnjah in obnovah ne preseže vrednosti,
izračunane iz naslednje enačbe:

h=

R - 50
1,5 [mm]

16. člen
(izračun nadvišanja)
(1) Normalno nadvišanje se izvede pri novogradnjah ter pri nadgradnji in obnovah
obstoječih prog.
- Za hitrosti do vključno 120 km/h se izračuna po naslednji enačbi:

V2
hn = 7,1
R

[mm]

- Za hitrosti nad 120 km/h se izračuna po naslednji enačbi:

V2
hn = 6,5
R

[mm]

Vrednosti normalnih nadvišanj po predhodnih enačbah so izračunane v prilogi 1, ki je
sestavni del tega pravilnika.
(2) Minimalno nadvišanje se izvede pri nadgradnji in obnovi obstoječih prog v zahtevnejših
terenskih razmerah. Izračuna se po naslednji enačbi:

hmin

V
= 11,8 max
R

2

− 115

b = 0,75 m/s2

Vrednosti minimalnih nadvišanj po predhodni enačbi so izračunane v prilogi 2, ki je
sestavni del tega pravilnika.
Minimalno nadvišanje, ki se izvede na šibkih mestih proge pri nadgradnji in obnovi
obstoječih prog, se izračuna po naslednji enačbi:

hmin

V
= 11,8 max
R

2

− 100

b = 0,65 m/s2
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(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se izjemno minimalno nadvišanje lahko
izvede pri nadgradnji in obnovi obstoječih prog v posameznih krožnih lokih, v izogib
prevelikega padca hitrosti in z dovoljenjem upravljavca. Izračuna se po naslednji enačbi:

hmin

V
= 11,8 max
R

2

− 130

b = 0,85 m/s2

Vrednosti izjemnih minimalnih nadvišanj, izračunanih po predhodni enačbi, so izračunane
v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
17. člen
(izvedba nadvišanja)
(1) Nadvišanje tira se ne izvede:
- v krivinah glavnih prevoznih tirov postaj, na katerih se ustavljajo vsi vlaki,
- na stranskih postajnih tirih in, praviloma, na industrijskih tirih,
- na kretnicah, razen na krivinskih kretnicah, ki so vgrajene v krivine z nadvišanji.
(2) Polovično nadvišanje, ki pa ne sme biti manjše od minimalnega nadvišanja, se izvede
v krivinah na glavnih prevoznih tirih, kjer ne ustavljajo vlaki.
(3) Izračunane vrednosti za normalna nadvišanja se zaokrožujejo na 5 mm navzgor, lahko
tudi navzdol, v kolikor pri tem bočni pospešek ne preseže vrednosti 0,65 m/s2. Izračunane
vrednosti za minimalna in izjemna nadvišanja se zaokrožujejo na naslednjo višjo vrednost,
deljivo s številom 5. Kakor hitro izračunano nadvišanje preseže 150 mm, je treba zaokrožitev
vedno izvesti na naslednjo višjo vrednost, deljivo s številom 5.
(4) Najmanjše nadvišanje, ki se še izvede, je 20 mm. Izračunana nadvišanja med vključno
11 in 20 mm se zaokrožujejo na 20 mm, med 0 in 10 mm pa na 0 mm.
(5) Če je razlika v nadvišanju med posameznimi krožnimi loki košaraste krivine manjša od
30 mm, se v vsej košarasti krivini izvede enako nadvišanje. Pri tem nadvišanje v krožnem
loku z manjšim polmerom ne sme biti manjše od minimalnega nadvišanja.
(6) Minimalna dolžina odseka tira brez nadvišanja ali z enakim nadvišanjem je 0,4Vmax,
vendar najmanj 20 m. Pri nadgradnji in obnovi obstoječih prog, v zahtevnejših terenskih
razmerah, je dolžina takega odseka lahko 0,1Vmax, vendar najmanj 10 m.
18. člen
(prehodna klančina)
(1) Prehod z nenadvišanega dela tira na nadvišani tir ali prehod med dvema deloma tira z
različnima nadvišanjima (košaraste krivine) se izvaja postopno s prehodno klančino.
(2) Prehodne klančine se izvajajo kot premočrtne prehodne klančine z enakim nagibom po
vsej svoji dolžini. Z dovoljenjem upravljavca in na podlagi ustrezne projektne dokumentacije
se lahko izvedejo tudi krivočrtne prehodne klančine, določene v standardu oSIST prEN
13803-1.
(3) Normalni nagib prehodne klančine za gradnje in nadgradnje železniških prog znaša:
1: n = 1: 10 Vmax
(4) Maksimalni nagib pri nadgradnji, obnovi in vzdrževanju obstoječih prog, v zahtevnejših
terenskih razmerah, znaša:
1: n = 1: 8 Vmax
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(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se izjemni maksimalni nagib pri nadgradnji,
obnovi in vzdrževanju obstoječih prog lahko izvede le v zahtevnejših terenskih razmerah do
hitrosti Vmax ≤ 120 km/h in le v posameznih krivinah, z odobritvijo upravljavca, in znaša:
1: n = 1: 6,5 Vmax
(6) Izjemni maksimalni nagib pri nadgradnji, obnovi in vzdrževanju obstoječih prog, kjer
vozijo vlaki z nagibno tehniko, znaša:
1: n = 1: 6 Vmax
(7) Absolutno največji dopustni nagib prehodne klančine pri gradnjah, nadgradnjah in
obnovah je 1:600, pri vzdrževanju obstoječih prog pa 1:400. Utemeljene izjeme, 1 : n = 1:500
za hitrosti V < 75 km/h, lahko dovoli upravljavec.
(8) Najblažji nagib prehodne klančine je 1:2000, z dovoljenjem upravljavca pa 1:3000.
19. člen
(dolžina prehodne klančine)
(1) Normalna dolžina premočrtne klančine se izračuna po enačbi:
Ln =

10Vmax h
1000

(2) Minimalna dolžina premočrtne klančine se izračuna po enačbi:
Lmin =

8Vmaxh
1000

(3) Izjemna dolžina premočrtne prehodne klančine se izračuna po enačbi:
Lizj =

6,5Vmaxh
1000

Izjemna dolžina prehodne klančine se lahko uporabi le pri nadgradnji, obnovi in
vzdrževanju obstoječih prog v zahtevnejših terenskih razmerah do Vmax ≤ 120 km/h in le v
posameznih krivinah, z odobritvijo upravljavca.
(4) Izračunane dolžine klančin se zaokrožijo navzgor na 1 m na obstoječih progah. Pri
gradnjah in nadgradnjah se izračunane dolžine klančin lahko zaokrožijo na 5 m.
(5) Kadar prehodnica ni dovolj dolga, se lahko prehodna klančina podaljša v krožno
krivino tako, da nadvišanje na začetku krožnega loka ni manjše od minimalnega nadvišanja.
Dolžina krožnega loka s polnim nadvišanjem ne sme biti krajša od 0,4Vmax, v zahtevnejših
terenskih razmerah je lahko najmanj 0,1Vmax ≥ 10 m. Določilo te točke velja samo pri
vzdrževanju obstoječih prog.
Za podaljšanje prehodne klančine v premo pred začetek prehodnice veljajo ista določila
kot za podaljšanje prehodne klančine v krožni lok, z razliko, da dopustni višek nadvišanja ne
sme biti prekoračen.
(6) V košarastih krivinah se prehodna klančina izvede med obema krožnima lokoma,
njena dolžina pa se izračuna po naslednji enačbi:

L=

n(h2 −h1)
1000

pri čemer je h2>h1

(7) Kadar med krožnima lokoma prehodnica ni potrebna, se prehodna klančina izvede v
krožnem loku z večjim polmerom.
(8) Če med dvema prehodnima klančinama ni prostora za zadostno vmesno premo, se pri
istosmernih krivinah lahko:
- vmesna prema zamenja z ustreznim krožnim lokom,
- nadvišanje v večjem krožnem loku podaljša v vmesno premo,
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- v vmesni premi izvede nadvišanje, ki zagotavlja zadostno dolžino odseka z enakim
nadvišanjem.
(9) Če med dvema prehodnima klančinama ni prostora za zadostno vmesno premo, se pri
S-krivinah izvede križna prehodna klančina.
V primeru križne klančine notranja tirna trakova ne ostaneta na niveleti. Nadvišanje v
poljubni točki križne prehodne klančine je enako višinski razliki med obema tirnima
trakovoma. Niveleta med točkama KP1 in KP2 fizično ni vidna, kar pomeni, da je teoretična
računska linija.

Slika 3: Križna prehodna klančina
Razmerje obeh prehodnih klančin oziroma prehodnic L1 in L2 mora biti enako razmerju
nadvišanja h1 in h2, in sicer:
L 1 : L2 = h1 : h 2
Priporočeno je, da so dolžine prehodnic v obratnem sorazmerju s polmeri krivin:
L1 : L2 = R1 : R2
Pri križnih klančinah mora biti nagib obeh tirnih trakov 1:n enak za obe prehodni klančini in
se izračuna po naslednji enačbi:

1: n

h1
L11000

h2
L2 1000

h1 h 2
1000 L 1 L 2

Na mestu stika dveh prehodnic ne sme biti loma nivelete. Klančini se ne smeta nadaljevati
v krožni lok.
(10) Določbe petega odstavka ter druge in tretje alineje osmega odstavka tega člena se
ne smejo uporabljati pri gradnjah in nadgradnjah prog. Na obstoječih progah, kjer obratujejo
vlaki z nagibno tehniko ali je predvideno obratovanje vlakov z nagibno tehniko, se določbe
petega odstavka ter druge in tretje alineje osmega odstavka tega člena lahko uporabljajo do
prve obnove ali nadgradnje zgornjega ustroja.
20. člen
(prehodnica)
(1) Prehod iz preme v krožni lok, prehod med dvema istosmernima krožnima lokoma
različnih polmerov ali med dvema nasprotno usmerjenima krožnima lokoma se izvede s
prehodnico. Ukrivljenost prehodnice mora naraščati na enak način kot narašča nadvišanje v
prehodni klančini, kar pomeni, da premočrtnim prehodnim klančinam ustrezajo samo
prehodnice s premočrtno sliko ukrivljenosti, krivočrtnim prehodnim klančinam pa prehodnice
s krivočrtno sliko ukrivljenosti.
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(2) Prehodnice s premočrtno sliko ukrivljenosti so kubična parabola, popravljena kubična
parabola in klotoida.
- kubična parabola se izračuna po enačbi:

y=

x3
6RL

- uporablja se lahko do dolžine:

L = 4 0,64.R 3
- popravljena kubična parabola se uporablja za dolžine, večje od L = 4 0,64.R3 , in se
izračuna po enačbi:

y=

x3
l
(1 + ( ) 2 ) 3
6 Rl
2R

- klotoida se lahko uporablja ne glede na njeno dolžino, izračuna pa se po enačbi
A2 = RL oziroma:

L3 x
L7 x
L5 x
+ ... x = Lx −
+ ...
y= 2 −
40 A4
6A 336A6

(3) S soglasjem upravljavca je dovoljeno uporabiti tudi druge oblike prehodnih krivin, ki niso
določene v drugem odstavku tega člena in so določene s standardom SIST EN 13803-1.
21. člen
(izvedba in dolžina prehodnice)
(1) Prehodnica se mora vgraditi na odprti progi in na glavnih prevoznih tirih postaj, in
sicer:
- povsod, kjer je izvedena prehodna klančina;
- med premo in krožnim lokom brez nadvišanja, če je izpolnjen pogoj:
V2
3
R < max za gradnje in nadgradnje, Δb = 0,309 m/s ,
4
2
V max
za obnove obstoječih prog pri 100 < Vmax ≤ 160 km/h, Δb = 0,540 m/s3,
7
3
V2 za obnove obstoječih prog pri V
max ≤ 100 km/h, Δb = 0,695 m/s ;
R<
9

R<

- med dvema istosmernima krožnima krivinama, brez vmesne preme, brez nadvišanja ali
z enakim nadvišanjem, s polmerom R1 > R2, če je izpolnjen pogoj:
1000 1000
4000
> 2
R2
R1
V max
1000 1000 7000
> 2
R2
R1
V

1000 1000
9000
> 2
R2
R1
V max

za gradnje in nadgradnje,
za obnove obstoječih prog pri 100 < Vmax ≤ 160 km/h,
za obnove obstoječih prog pri Vmax ≤ 100 km/h;

- med dvema nasprotnima krožnima krivinama brez vmesne preme, brez nadvišanja ali
pri vmesni premi < 0,2Vmax oziroma pri obnovah prog pri vmesni premi < 0,1Vmax oziroma
manj kot 20 m ter na stranskih postajnih ter industrijskih tirih pri vmesni premi < 0,1Vmax
oziroma manj kot 10 m:
1000 1000
4000
+
>
R2
R1
V 2max

za gradnje in nadgradnje,

Stran

13818 /

Št.

92 / 19. 11. 2010

1000 1000 7000
+
>
R2
R1
V2
1000 1000 9000
+
>
R2
R1
V2

Uradni list Republike Slovenije

za obnove obstoječih prog pri 100 < Vmax ≤ 160 km/h,
za obnove obstoječih prog pri Vmax ≤ 100 km/h.

V tem primeru mora biti izpolnjen tudi geometrijski pogoj za krožne krivine z R ≤ 200 m:
1000 1000
+
≥ 10
R1
R2

(2) Pri neposrednem spoju preme s krožnim lokom, pri spoju dveh istosmernih ali
nasprotnih krožnih lokov prehodnica ni potrebna.
(3) Dolžina prehodnice mora biti enaka dolžini prehodne klančine in z njo sovpadati po
vsej dolžini. Ne glede na prehodno klančino, prehodnica ne sme biti krajša od:

L p,k = 4.V .

Dh p

1000

≥ 20 m

(4) Izračunane dolžine prehodnic se pri gradnjah zaokrožujejo navzgor na 5 m, pri
nadgradnjah in obnovah obstoječih prog pa lahko tudi na 1 m.
22. člen
(smer tira)
(1) Smer tira se ugotavlja z instrumenti ali z merjenjem puščic. V geometrijsko pravilnem
krožnem loku morajo biti puščice na enakih tetivah enake, v prehodnici z premočrtno sliko
ukrivljenosti morajo enakomerno naraščati, v premah pa morajo biti enake nič.
(2) V krožnih lokih s polmerom R < 300 m in v prehodnicah se puščice merijo na tetivi
s = 10 m, v krožnih lokih s polmerom R ≥ 300 m pa na tetivi s = 20 m.
(3) Puščica se izračuna po naslednjih enačbah:

s2
8R
ab
- f =
2R
- f =

puščica v sredini tetive »s«,
puščica v poljubni točki tetive, oddaljena za »a« oziroma »b« od

začetka oziroma konca tetive,

s2
s
( d + ) puščica na sredini tetive v poljubni točki prehodnice,
8 RL
2
»d« je razdalja med začetkom prehodnice in začetkom tetive.
(4) Dopustne razlike dveh sosednjih puščic v krožnih lokih novega, nadgrajenega ali
obnovljenega tira neposredno po smerni regulaciji so:
- f =

-

30s
V
Δf = 0,50.s

Δf =

za hitrosti

V > 60 km/h,

za hitrosti
V ≤ 60 km/h.
(5) Dopustne razlike dveh sosednjih puščic v krožnih lokih v obratovanju lahko dosežejo
dvakratno vrednost iz predhodnega odstavka.
(6) Dopustna razlika med projektiranimi in dejanskimi vrednostmi dveh sosednjih puščic v
prehodnici je enaka kot v četrtem odstavku tega člena.
(7) Dopustna razlika dveh sosednjih puščic na tetivi 10 m novega, nadgrajenega ali
obnovljenega tira sme biti neposredno po smerni regulaciji v premi:
± 1 mm
za hitrosti V > 60 km/h
± 2 mm
za hitrosti V ≤ 60 km/h
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(8) Dopustna razlika dveh sosednjih puščic na tetivi dolžine 10 m pri obratovanju sme biti
pri tiru v premi:
± 2 mm
za hitrosti V > 60 km/h
± 3 mm
za hitrosti V ≤ 60 km/h
(9) Dovoljene tolerance iz četrtega, petega, šestega, sedmega in osmega odstavka tega
člena morajo biti zagotovljene takoj po pisni izjavi izvajalca o dokončanju del na zgornjem
ustroju ter izvedeni končni regulaciji tira. Meritve smeri tira morajo biti izvedene strojno, z
avtomatskim zapisom v digitalni in papirni obliki ali z ročnimi merili.
23. člen
(tirni razmik)
(1) Tirni razmik je odsek tira, namenjen prehodu z ene na drugo medtirno razdaljo. Tirni
razmik se izvede pred ali za postajnim območjem. V primeru zahtevnejših terenskih razmer
se izvede v postajnem območju.
(2) V krivini se tirni razmik izvede z skladno projektno dokumentacijo obeh sosednjih tirov,
v premi pa z dvema nenadvišanima nasprotnima krožnima lokoma brez prehodnic z
R = 0,5V2max in vmesno premo l ≥ 0,4Vmax (Δb = 0,153 m/s2). V zahtevnejših terenskih
razmerah se tirni razmik izvede z neposrednim spojem dveh nenadvišanih nasprotnih
krožnih lokov z R ≥ 0,5V2max brez vmesne preme (Δb = 0,306 m/s2).
Dolžina odseka Ltr, na katerem se izvede tirni razmik za razliko medtirnih razdalj e in
vmesno premo m je:
Ltr =

4R.e − e 2 + m 2

brez vmesne preme pa:

Ltr = 4R.e − e 2 .
24. člen

(največja dovoljena progovna hitrost v krožnih lokih)
(1) Največjo dovoljeno progovno hitrost v krožnih lokih s poljubnim nadvišanjem
izračunamo po naslednjih enačbah:
- normalno za hitrosti do vključno 120 km/h

Vmax =

Rh
7,1

- normalno za hitrosti nad 120 km/h

Vmax =

Rh
6,5

- maksimalno za tovorni promet na šibkih mestih

Vmax =

R
(h + 100 )
11,8

- maksimalno

Vmax =

R
(h + 115)
11,8

- izjemno

Vizj =

R
(h + 130)
11,8

Izjemna največja dovoljena hitrost se lahko uvede pri nadgradnjah, obnovah in
vzdrževanju le v posameznih krožnih lokih in z dovoljenjem upravljavca.
(2) V posameznih krivinah obstoječih prog z R > 250 m, z brezhibno urejenim zgornjim
ustrojem, brez šibkih mest in ob predhodno izvedenih preskusih v skladu z objavo UIC 518
lahko upravljavec izjemoma in le za določena vozna sredstva odobri uporabo bočnega
pospeška do 1m/s2, za katerega izračunamo izjemno hitrost po formuli:
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(5) Največja dovoljena progovna hitrost v prehodnici s premočrtno sliko ukrivljenosti se v
odvisnosti od dolžine prehodnice in primanjkljaja nadvišanja izračuna po naslednji enačbi:

Vmax =

1000L
4Δhp

(6) Vrsta, oblika in način postavljanja signalnih znakov na mestih spremembe največje
dovoljene progovne hitrosti so določeni s Signalnim pravilnikom.
25. člen
(sprememba nagiba nivelete)
(1) Največji dovoljeni vzdolžni nagib nivelete na odprti progi obnovljenih in nadgrajenih
obstoječih glavnih in regionalnih prog je 25 ‰.
(2) Za gradnje glavnih prog za mešani promet je dovoljen največji vzdolžni nagib 12,5 ‰,
izjemoma na zahtevnejših terenskih razmerah 17,5 ‰.
(3) Največji dopustni nagib nivelete na postajnih tirih, na katerih so vagoni lahko
odstavljeni brez pripetega vlečnega sredstva, je v premi 1 ‰, v krivini pa do 2,5 ‰, odvisno
od polmera krožnega loka. Dopustni nagib nivelete postaje, v odvisnosti od polmera
krožnega loka, se izračuna po naslednji formuli:

i = 1+

650
R − 55

Upravljavec lahko pri nadgradnji podsistema ali dela podsistema na podlagi prometnotehničnega, prometno-tehnološkega in ekonomskega elaborata dovoli večje nagibe postajnih
tirov od izračunanih v prejšnjem odstavku, vendar le, če so predvideni posebni ukrepi
zavarovanja pred utekom vozil.
Nagib tirov ob peronih za potnike, kjer je predvideno redno dodajanje in odstavljanje
potniških vagonov, ne smejo biti večji od 2,5 ‰.
(4) V predorih mora biti nagib nivelete vsaj 2 ‰ pri dolžini predora do 1000 m oziroma
4 ‰ pri dolžini predora več kot 1000 m.
(5) Lom nivelete se mora vertikalno zaokrožiti, kadar je razlika med dvema sosednjima
nagiboma pri nadgradnji obstoječih prog večja od 2 ‰, pri novogradnjah prog pa, kadar je
razlika večja od 1 ‰.
(6) Lomi nivelete se zaokrožijo z vertikalnim krožnim lokom, in sicer:
- normalno z Rv = 0,50.V2max do Rv = V2max,
- minimalno z Rv = 0,25.V2max > 2000 m.
(7) V območju prometnih mest na regionalnih progah se lom nivelete zaokrožuje s
polmerom Rv ≥ 1000 m.
(8) Na ranžirnih postajah se lahko lom nivelete zaokroži tudi z manjšim polmerom, ki pa
ne sme biti manjši od Rv = 750 m, na vrhu drče pa ne manjši od Rv = 300 m.
(9) Zaokrožitev loma nivelete ne sme sovpadati s kretnicami, križišči, dilatacijskimi
napravami, okretnicami, čistilnimi jamami, tirnimi tehtnicami, prehodnicami, prehodnimi
klančinami in mostovi brez tirne grede. Začetek oziroma konec zaokrožitve loma nivelete
mora biti oddaljen najmanj 5 m od naštetih naprav in objektov. Izjemoma se zaokrožitve
lahko zadržijo na obstoječih progah tudi v prehodni klančini ali v prehodnici, če je takšna
rešitev neizogibna in utemeljena. Radij zaokrožitve mora v tem primeru biti vsaj R v = 0,50
V2max, vendar najmanj 5000 m. Izjemoma lahko kretnica sovpada z zaokrožitvijo vse do
nagiba i = 10 ‰, če se lom nivelete zaokroži s polmerom Rv ≥ 10000 m na glavnih tirih ali z
Rv ≥ 5000 m na stranskih tirih. Prav tako lahko mostovi brez tirne grede sovpadajo z
zaokrožitvijo v primeru konveksne vertikalne krivine, če je polmer zaokrožitve Rv ≥ 10000 m.
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(10) Dolžina tangente vertikalne zaokrožitve se izračuna po enačbi:

Slika 4: Vertikalna zaokrožitev
Znak plus (+) v enačbi na skici se upošteva pri prehodu z vzpona v padec in obratno,
znak minus (-) pa pri prehodu z vzpona na vzpon ali s padca na padec, s tem, da se nagibi
upoštevajo v absolutnih vrednostih.
(11) Ordinate zaokrožitve loma nivelete se merijo od tangente in se izračunajo po
obrazcu:

y=

x2
2 Rv

(12) Za TEN proge je treba upoštevati določbe TSI za infrastrukturni podsistem, ki
obravnava maksimalni nagib nivelete.
III. SVETLI PROFIL
26. člen
(definicija in vrste svetlih profilov)
(1) Svetli profil je omejena, na tir pravokotna ravnina, katere mejno črto določajo točke
koordinatnega sistema, s sečiščem v presečišču vertikalne osi tira z ravnino, ki jo tvorita
gornji površini obeh sosednjih tirnic. V svetli profil ne smejo segati deli posameznih postrojev
proge, objektov, signalov, progovnih oznak, deponiranega materiala in drugih predmetov.
(2) Razlikujemo normalni svetli profil, minimalni svetli profil in svetli profil GC. Vsi
navedeni profili temeljijo na kinematični podlagi in so izdelani v skladu z metodologijo, ki je
predpisana v SIST EN 15273-3 in objavah UIC 505 in 506. Mere v tem pravilniku navedenih
profilov veljajo za preme in krivine z R ≥ 250 m.
(3) Za polmere krivin z R < 250 m se polširine vseh svetlih profilov povečajo za razširitev
po naslednji tabeli:
Polmer krivine
(m)
250
225
200
190
180
150

Notranja stran
svetlega profila (mm)
0
25
50
65
80
135

Zunanja stran
svetlega profila (mm)
0
30
65
80
100
170

Prostor za vozno
omrežje (mm)
0
10
20
25
30
50

Uradni list Republike Slovenije

120
100

Št.

335
530

92 / 19. 11. 2010 /

365
570

Stran

13823

80
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Vmesne vrednosti iz zgornje tabele se smejo linearno interpolirati.
Tabela 3: Povečanje polširin svetlega profila v odvisnosti od radia krivine
27. člen
(normalni svetli profil)
(1) Normalni svetli profil je treba upoštevati pri vzdrževanju, nadgradnjah in obnovah
obstoječih prog. Njegove mere in oblika za polmere krivin, večjih od 250 m, so razvidne v
prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika. Leva polovica skice svetlega profila velja za odprto
progo, glavne prevozne tire in glavne postajne tire, namenjene potniškim vlakom, desna
polovica skice pa za druge tire.
(2) Normalni svetli profil se sestoji iz površine, ki mora biti zagotovljena za prevoz
železniških vozil ob upoštevanju horizontalnih in vertikalnih nihanj, tirnih toleranc ter
minimalne oddaljenosti delov vozne mreže pod napetostjo in dodatnih površin A in B, v
katerih se, pod posebnimi pogoji, lahko nahajajo določeni objekti, deponirani material ali
stabilne naprave.
(3) V območje »A« lahko segajo naprave in objekti, ki so potrebni pri izvajanju
železniškega prometa (peroni, nakladalne klančine, ranžirne naprave in stebri vozne mreže),
ter drugi predmeti in naprave pri gradbenih delih, ob pogoju, da so zagotovljeni skladno z
zakonom, ki ureja varnost v železniškem prometu, ustrezni varnostni ukrepi.
(4) V območje »B« lahko segajo naprave, deponirani material in začasni objekti pri
gradbenih delih na progi, ob pogoju, da so zagotovljeni skladno zakonom, ki ureja varnost v
železniškem prometu, ustrezni varnostni ukrepi.
(5) Območji A in B se ne upoštevata pri tirih na okretnicah in prenosnicah, pri vratih
lokomotivskih depojev in delavnic za tirna vozila, ob silosih, pri kontrolnih nakladalnih profilih,
na tirnih tehtnicah, ob nakladalno-razkladalnih žerjavih in ob drugih nakladalno-razkladalnih
napravah.
(6) V obnovljenih in nadgrajenih predorih in v predorskih predusekih se polovične širine
normalnega svetlega profila lahko zmanjšajo na 1900 mm, če so zagotovljene posebne
reševalne poti.
(7) Minimalni odmik najbližjega roba signala ali stebra vozne mreže od osi tira pri
vzdrževanju, nadgradnjah in obnovah obstoječih prog, je 2200 mm (območje »B«).
(8) Dodatni profil nad koto 4800 mm velja le za elektrificirane proge in je namenjen za
namestitev kontaktnega vodnika vozne mreže in za prehod odjemnika toka vlečnih vozil.
(9) Potreben prostor za montažo vozne mreže, ki ga je treba zagotoviti nad svetlim
profilom, je odvisen od zasnove premostitvenega objekta, njegove lokacije (odprta proga,
prometna mesta), konstrukcije vozne mreže in dispozicije drogov vozne mreže in se določi s
projektno dokumentacijo vozne mreže na premostitvenem objektu.
28. člen
(spodnji del svetlega profila)
(1) Spodnji del svetlega profila je enak za vse profile, navedene v tem pravilniku, in je
razviden iz naslednjih slik:
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a) pri tirih, po katerih lahko vozijo vsa vozila

Mere v milimetrih

____ Mejna linija svetlega profila na
tirih brez loma nivelete in na
oddaljenosti min. 20 m od
zaokrožitve vertikalnega loma.

_ _ _ Mejna linija svetlega profila na
tirih z lomom nivelete, ki
so zaokroženi z Rv min. 2000 m.

Slika 5: Spodnji del svetlega profila
b) pri tirih, po katerih lahko vozijo izključno vozila, ki jim ni potrebno izpolnjevati pogojev iz
točke a) (drče)

____ Mejna črta

Višina mejne črte (mm)
V konkavnih
zaokrožitvah
z R>400 m in
>5 m pred
konveksno
vertikalnimi
zaokrožitvami

Neposredno pred
konveksno vertikalnimi
zaokrožitvami z

V konveksno
vertikalnih zaokrožitvah

R≥2000 m

2000>
R≥300

R≥2000 m

2000>
R≥300

h1

115

105

70

100

0

h2

125

115

80

110

0

Na oddaljenosti 5 m pred konveksno
vertikalnimi zaokrožitvami lahko premočrtno
vključimo vmesne vrednosti za višine h1 in h2.

Slika 6: Spodnji del svetlega profila - drče
(2) Normalna globina žleba za prehod kolesnega venca, merjena od GRT, mora biti na
nivojskih prehodih v mejah od 42 do 45 mm, na kretnicah pa v mejah od 48 do 51 mm.
Absolutna minimalna globina žleba je 38 mm.
(3) Širina prostora za prehod kolesnih obročev »a« je za predmete, ki so fiksno vezani s
tirnico, najmanj 135 mm, za druge nepremične predmete pa najmanj 150 mm.
(4) Minimalna širina žleba za prehod kolesnih vencev »b« mora biti:
- pri kolesnih vodilih na kretnicah in tirnih križiščih 41 mm
- na nivojskih prehodih najmanj
45 mm
- v vseh drugih primerih pri tiru v premi najmanj
70 mm
- v vseh drugih primerih pri tiru v krivini največ
85 mm
(5) Razdalja med vodilno in vozno tirnico v krivini z R<175 m mora biti najmanj:
- pri polmeru krivine 175 > R ≥ 150 m
45 mm
- pri polmeru krivine 150 > R ≥ 125 m
50 mm
- pri polmeru krivine 125 > R ≥ 100 m
55 mm

Uradni list Republike Slovenije

Št.

92 / 19. 11. 2010 /

Stran

13825

(6) Razdalja med vozno in varnostno tirnico na premostitvenih objektih mora biti:
- normalno
200 mm
- maksimalno
220 mm
- minimalno
180 mm
- izjemno na obstoječih mostovih
160 mm

Slika 7: Spodnji del svetlega profila - prosti prostor za varen prehod koles tirnih
vozil
29. člen
(minimalni svetli profil)
(1) Minimalni svetli profil se mora upoštevati pri vzdrževanju in obnovah posameznih
odsekov obstoječih prog kot najmanjši možni svetli profil. Njegove mere in oblika so
prikazane v prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Minimalni svetli profil, ki temelji na kinematični odnosnici G 2 in objavi UIC 505-4, velja
za vozila z nagibnim koeficientom 0,4 ter ob naslednjih gradbenotehničnih parametrih:
Tehnični
Levi, večji del skice
min. svetlega profila
parametri
Polmer krivine (m)
250
Nadvišanje (mm)
160
Primanjkljaj nadvišanja (mm)
150
Tirna širina (mm)
1470
Radij vertikalne zaokrožitve (m)
2000
Rezerva za dvig nivelete (mm)
50
Obraba tirnic (mm)
10
Delovna višina odjemnika toka (mm)
5600
Minimalna varnostna razdalja (mm)
150
Polširina odjemnika toka (mm)
975
Tabela 4: Minimalni svetli profil

Desni, manjši del skice
min. svetlega profila
∞
50
50
1445
2000
50
10
5600
150
975

(3) Pri minimalnem svetlem profilu so na levem delu (večje polširine) upoštevani parametri iz
druge kolone, na desnem delu (manjše polširine) pa parametri iz tretje kolone tabele
prejšnjega odstavka. Po potrebi lahko za posamezne vmesne parametre ali druge odnosnice
izračunamo natančne koordinate (polširine) posameznih točk, in sicer tako, kot je določeno v
objavah UIC 505 in 506.
30. člen
(svetli profil za gradnje in nadgradnje GC)
(1) Svetli profil za gradnje GC je treba zagotoviti pri gradnji novih in pri nadgradnjah
obstoječih elektrificiranih in za elektrifikacijo predvidenih prog. Izdelan je po določilih objave
UIC 505-4 in 506 ter izhaja iz kinematične odnosnice GC. Profil vključuje rezervo 100 mm za
dvig nivelete pri vzdrževanju proge in dodatek 25 mm za zaokrožitev lomov nivelete pri
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R = 2000 m. Svetli profil za novogradnje GC je razviden iz priloge 6, ki je sestavni del tega
pravilnika.
(2) Za proge, katerih elektrifikacija tudi v prihodnosti ni predvidena, se upošteva profil do
kote 4900 mm nad gornjim robom tirnice.
(3) Profil nad koto 4900 mm velja le za elektrificirane proge in je namenjen za namestitev
kontaktnega vodnika in za prehod odjemnika toka vlečnih vozil.
(4) Potreben prostor za montažo voznega omrežja, ki ga je treba zagotoviti nad svetlim
profilom, je odvisen od zasnove premostitvenega objekta, njegove lokacije (odprta proga,
prometna mesta), konstrukcije vozne mreže in dispozicije drogov vozne mreže in se določi s
projektno dokumentacijo vozne mreže na premostitvenem objektu.
31. člen
(prehodi med svetlimi profili različnih širin)
(1) Prehod med svetlim profilom brez razširjenja v premi, v svetli profil z razširjenjem v
krožnem loku z R < 250 m s prehodnico, se izvede, kot je prikazano na naslednji sliki:

Slika 8: Razširitev svetlega profila-prehodnica
ZP…. začetek prehodnice
KP…. konec prehodnice
ZL…. začetek krožnega loka
(2) Prehod med svetlim profilom brez razširjenja v premi, v svetli profil z razširjenjem v
krožnem loku z R < 250 m brez prehodnice, se izvede, kot je prikazano na naslednji sliki:

Slika 9: Razširitev svetlega profila-brez prehodnice
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ZL…. začetek krožnega loka
ZKr…. začetek kretnice
32. člen
(meritve in kontrola svetlega profila)
(1) Meritve svetlega profila proge je treba opraviti po izvedeni novogradnji, nadgradnji ali
obnovi proge, če je poseg obsegal gradbena dela na spodnjem ali zgornjem ustroju proge
podsistema infrastruktura in ob novogradnji, nadgradnji in obnovi SV, TK ter EE naprav
podsistemov vodenje, upravljanje in signalizacija ter energija, če poseg obsega gradbena
dela na spodnjem in zgornjem ustroju proge podsistema infrastruktura.
(2) Svetli profili v posameznih točkah se merijo ročno ali z ustreznimi geodetskimi
merilnimi instrumenti. Na daljših odsekih prog, kot so na primer predori, daljši kamniti useki
ali zaseki, pa se merijo z brezkontaktnimi merilnimi napravami z digitalnim vektorskim
registratorjem.
(3) Izmerjene podatke o svetlem profilu, kakor tudi vsako spremembo svetlega profila, je
treba v roku 30 dni vnesti v register infrastrukture, ki je predpisan z zakonom, ki ureja varnost
v železniškem prometu, ter v bazo podatkov sistema za določanje pogojev za prevoz
izrednih pošiljk.
IV. MEDTIRNE RAZDALJE IN ODMIKI OD OSI TIRA
33. člen
(medtirne razdalje)
(1) Medtirna razdalja je horizontalna razdalja od osi enega do osi drugega sosednjega
tira.
(2) Potrebne medtirne razdalje na odprti progi in prometnih mestih s polmeri horizontalnih
krivin R ≥ 250 m so prikazane v naslednji tabeli:

Vrsta proge, tira

Medtirna razdalja ln v (mm)
Obnova in nadgradnja
obstoječih prog
Novogradnja
normalno
minimalno
4000
3500*
4200
4000
3800
4750

Dvotirna proga
Vzporedne proge
Dvotirne proge z obojestranskim
prometom in signali v medtirju
4600
4500
4600
(širina stebra je 10 cm)
Tiri na prometnih mestih
4750
4500
4750
Tiri na prometnih mestih, med katerimi so
6000
4750**
Po projektu
peroni z nivojskim dostopom preko tirov
Tiri na prometnih mestih, med katerimi so
9500
6000***
Po projektu
peroni z dostopom zunaj nivoja tirov
Tiri na prometnih mestih, med katerimi so
4750+š
4400+š
5000+š
stebri (š= širina stebra)
Tiri na prometnih mestih po vsaki
6000
6000
skupini z največ šestimi tiri
* velja za premo in krožni lok R ≥ 2100 m, kot skrajna meja
** velja izjemoma pri nadgradnji obstoječih prog z dovoljenjem upravljavca
*** velja samo v primeru, kadar je stopnišče izvedeno na koncu perona
Tabela 5: Medtirne razdalje
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(3) Normalne in minimalne medtirne razdalje iz prejšnje tabele je treba v krivinah s
polmerom R < 250 m povečati za razširitev po naslednji tabeli:
Polmer horizontalne
krivine R (m)
250
225
200
190
180
150
120
100

Povečanje
medtirnih razdalj (mm)
0
55
115
145
180
315
700
1100

Vmesne vrednosti iz zgornje tabele se smejo linearno interpolirati.
Tabela 6: Povečanje medtirnih razdalj v odvisnosti od radia krivine
(4) Minimalne medtirne razdalje na obstoječi odprti progi za polmere krožnih lokov
R < 2100 m so, odvisno od polmera krožnega loka in največje dovoljene progovne hitrosti,
izračunane iz polširin mejnih linij profilov, lahko pa se povzamejo iz spodaj prikazane tabele:

Polmer krožnega Minimalne medtirne razdalje (m) v odvisnosti od največje dovoljene
loka v m
progovne hitrosti V (km/h)
160 140 120 100
80
70
60
50
40
30
2100
3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
1600
3,54 3,50
1300
3,58 3,53 3,50
1100
3,61 3,56 3,51
950
3,59 3,53
850
3,61 3,55 3,50
700
3,59 3,53
600
3,62 3,55 3,50
500
3,59 3,52
450
3,61 3,54 3,50
400
3,55 3,52 3,50
300
3,61 3,56 3,52 3,50
250
3,60 3,55 3,51 3,50
225
3,63 3,58 3,56 3,50
200
3,71 3,66 3,62 3,62
180
3,80 3,74 3,69 3,68
Vmesne vrednosti iz zgornje tabele se smejo linearno interpolirati.
Tabela 7: Minimalne medtirne razdalje na odprti obstoječi progi
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V gornji tabeli izračunane medtirne razdalje temeljijo na kinematični podlagi in so
izračunane v skladu z metodologijo, ki je predpisana v SIST EN 15273-3 ter objavah UIC
505 in 506.
(5) Če je nadvišanje zunanjega tira hzun večje od nadvišanja notranjega tira hnot, se
minimalne medtirne razdalje povečajo še za vrednosti:
3,53
Δe =
.( hzun − hnot )[mm ]
1,5
V obratnem primeru se lahko medtirne razdalje zmanjšajo za isto vrednost Δe.
(6) Če imata dva sosednja tira enako nadvišanje h in isto niveleto, se medtirna razdalja
le izračuna po enačbi:

le =

a
cos β

Če imata dva sosednja tira enako nadvišanje in različno niveleto (tirnice obeh tirov v isti
ravnini), se medtirna razdalja le izračuna po enačbi:
a = razdalja med osmi tirov v nadvišani ravnini in β = arcsin

h
1500

(7) Kadar je med tiri predvidena službena ali premikalna steza, morajo biti izvedba,
dimenzije in odmiki od sosednjih tirov določeni za vsak posamezni primer, glede na
namembnost in vrsto tirov, dopustne hitrosti vlakov, vrsto dela, ki se na njih opravlja, ter v
skladu s predpisi o varstvu pri delu.
34. člen
(nakladalne klančine in peroni)
(1) Višine klančin in peronov ter njihovi odmiki od osi tira, ki se morajo ohraniti pri
vzdrževanju ter upoštevati pri obnovi, nadgradnji obstoječih prog in gradnji prog, so prikazani
v naslednji tabeli (mere v oklepaju veljajo samo za novogradnje):
Vrsta objekta
Nakladalna klančina
Vojaška klančina
Visoki peron*
Nizki peron (samo pri vzdrževanju)

Vzdrževanje, obnova, nadgradnja in gradnja
Višina (mm)
Odmik (mm)
1100
1650 + ΔS
1000 (1280)
1670 (1775) +ΔS
550
1650 + ΔS
350
1600 + ΔS

* Obvezna izvedba ob obnovi, nadgradnji in gradnji.
Tabela 8: Višine in odmiki nakladalnih klančin in peronov
(2) V krivinah se mere iz prejšnje tabele razširjajo po naslednjih enačbah:
a) za višine do 400 mm nad GRT in za R ≥ 250 m
2500 l − 1435
ΔS =
+
R
2
b) za višine nad 400 mm nad GRT in za R ≥ 250 m

3750 l − 1435
+
R
2
c) za višine do 400 mm nad GRT in za R < 250 m
ΔS =

- notranja stran loka

ΔS =

50.000
l − 1435
− 190 +
R
2
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l − 1435
60.000
− 230 +
R
2
d) za višine nad 400 mm nad GRT in za R < 250 m
- zunanja stran loka

ΔS =

- notranja stran loka

ΔS =

50.000
l − 1435
− 185 +
R
2

- zunanja stran loka

ΔS =

l − 1435
60.000
− 225 +
R
2

l max = 1470 mm oziroma dejanska tirna širina
(3) Razdalja fiksnih naprav na peronih (stebri in podobno) mora biti od osi tira najmanj
3 m. Utemeljene izjeme od tega pravila lahko dovoli upravljavec.
Tolerančno območje za odmik peronov in klančin od osi tira je 0 ≤ toleranca ≤ 50 mm.
(4) Pri nadgradnji in novogradnji peronov je treba upoštevati tudi določbe TSI v zvezi s
„funkcionalno oviranimi osebami“ v vseevropskem železniškem sistemu za konvencionalne
in visoke hitrosti.
35. člen
(ograja med tiri na postajah in postajališčih)
Postajališča na dvotirnih progah, ki imajo perone na zunanjih straneh, razen postajališč z
otočnimi peroni ali postajališč s kritnimi signali, morajo imeti med tiri ograjo. Pri medtirni
razdalji ≤ 4000 mm sme biti ograja visoka največ 760 mm, pri medtirni razdalji > 4000 mm pa
je 1000 mm nad GRT.
36. člen
(deponije gradbenega materiala in predmetov ob tiru)
(1) Minimalne razdalje pete nasutja gradbenega materiala s kotom notranjega trenja
ϕ < 450 (gramoz, pesek, tolčenec ipd.) ali zloženega materiala pod istim kotom, od
notranjega roba tirnice, so prikazane v naslednji tabeli:

Obdobje

Prema (mm)

Krivina ∞ ≥ R ≥ 180 m

Zunanja stran
Notranja stran
(mm)
(mm)
Poleti
700
850
700
Pozimi
800
950
800
Tabela 9: Minimalne razdalje deponije gradbenega materiala in predmetov ob tiru
(2) V zimskem času, ko na progah vozijo stroji za odstranjevanje snega, razdalje v
predhodni tabeli ne smejo biti manjše od 1300 mm.
(3) Minimalna razdalja navpično zloženih predmetov ali drugega deponiranega materiala
(pragi, gradbeni les ipd.) od notranjega roba tirnice je prikazana v naslednji tabeli:
Višina vp (mm)

Prema (mm)

Krivina ∞ ≥ R ≥ 180 m

Zunanja stran
Notranja stran
(mm)
(mm)
1300
1500
1400
0 ≤ vp ≤ 1000
1800
2200
1900
1000 < vp ≤ 3050
Tabela 10: Minimalne razdalje navpično zloženih predmetov in drugega deponiranega
materijala
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(4) Deponirani material ali predmeti, ki ležijo v tiru med tirnicama, morajo biti najmanj za
200 mm oddaljeni od notranjih robov tirnic. Maksimalna višina teh materialov ali predmetov je
lahko poleti do 50 mm nad GRT, pozimi pa do ravnine, ki jo tvorita gornja robova tirnic.
37. člen
(profil strojev za odstranjevanje snega)
(1) Širina delovnega prostora strojev za odstranjevanje snega (križarke, snežni plugi,
snežna orala, specialni stroji za odstranjevanje snega) ne sme biti večja od minimalnega
svetlega profila po prilogi 5 oziroma profila, ki velja za progo, na kateri ta stroj obratuje.
(2) Na progah, kjer vozijo stroji za odstranjevanje snega, je treba pri njihovem delovanju
vse mere v tabelah prvega in tretjega odstavka 36. člena povečati na 2000 mm, razen mere
2200 mm.
38. člen
(profil strojev za sejanje tirne grede)
(1) Normalna širina delovnega prostora strojev za sejanje tirne grede znaša 4200 mm. V
to širino je zajeta varnostna razdalja, po 100 mm na vsaki strani, in sicer zaradi preprečitve
poškodb gradbenih objektov in kabelskih kanalov. V ta prostor se ne smejo vgrajevati fiksni
predmeti ali deli objektov (kanali za SV in TK kable, cevovodi …).
(2) Minimalna širina delovnega prostora teh strojev se določa za vsak primer posebej,
odvisno od kraja sejanja tirne grede in od konstrukcije posameznega stroja.
(3) Minimalna višina sejanja tirne grede pod spodnjim robom praga je 290 mm,
maksimalna pa 450 mm.

V. ELEMENTI ZGORNJEGA USTROJA IN KONSTRUKCIJA TIRA
39. člen
(tirnice)
(1) Na odprti progi, glavnih prevoznih tirih in glavnih postajnih tirih se vgrajujejo tirnice
naslednjih standardnih oblik 60 E, 54 E in 49 E (SIST EN 13674-1 in Objave UIC 860, UIC
861-1 in UIC 861-3).
Oblika, mere prečnih prerezov in ostali podatki standardnih oblik tirnic ter dopustne
tolerance so razvidni iz standardov.
Drugi podatki o tirnicah E1 so razvidni iz naslednje tabele:
Oblika tirnice
Nova
Stara
oznaka
oznaka
60 E1
UIC60
54 E1
UIC54E
49 E1
S49

Masa
(kg/m)

Površina
Momenti
prereza
Ix (cm4)
Wx (cm3)
2
(cm )
60,21
76,70
3038
333,6
53,81
68,56
2307
276,4
49,39
62,92
1816
240,3
Tabela 11: Podatki o tirnicah
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(2) Kakovost novih tirnic mora ustrezati najmanj vrsti jekla R260 oziroma kakovostnemu
razredu 900 z minimalno natezno trdnostjo 880 MPa. Odvisno od obsega prometa in
polmerov krožnih lokov se v posamezne odseke prog vgrajujejo tudi posebno trde ali
toplotno obdelane tirnice, ki je sestavni del tega pravilnika.
V spodnji tabeli so prikazane oznake jekla za izdelavo tirnic, kakor jih določa SIST EN
13674-1.

Vrsta jekla

Kakovostni
razred - stara
oznaka

Območje
trdote
(HBW)

R200

700

200 do 240

R220

800

220 do 260

R260

900A

260 do 300

R260 Mn

900B

260 do 300

R320 Cr

1100

320 do 360

R350 HT

900A

350 do 390

R350 LHT

-

350 do 390

Vrste jekel
(kakovost tirnic)
Ogljikmanganovo (CMn) jeklo
Ogljikmanganovo (CMn) jeklo
Ogljikmanganovo (CMn) jeklo
Ogljikmanganovo (CMn) jeklo
Legirano jeklo
(1 % Cr)
Ogljikmanganovo (CMn) jeklo,
toplotno
obdelano
Malo legirano in
toplotno
obdelano

Vrsta
valjanih
oznak

Min. natezna
trdnost Rm
MPa
680
770
880
880
1080

1175

1175

HT = toplotno obdelana glava tirnice
LHT = malo legirano jeklo in toplotno obdelana glava tirnice
Opomba: jeklo vrste R350 HT ima, za razliko od SIST EN 13674-1 predpisanih oznak, v
praksi tudi valjano oznako, kot je prikazano v sedmi vrstici tabele.
Tabela 12: Jeklo za izdelavo tirnic
(3) Pri novogradnjah, nadgradnjah in obnovah glavnih prog se na odprti progi in na
glavnih postajnih tirih vgrajujejo nove tirnice oblike 60 E ali 54 E, odvisno od obsega
prometa, na stranskih postajnih in industrijskih tirih pa tirnice oblike 49 E. Na tlakovanih
industrijskih in stranskih postajnih tirih se lahko uporabljajo tudi žlebaste tirnice.
(4) Pri nadgradnjah in obnovah prog se v glavne postajne tire, z izjemo glavnih prevoznih
tirov, lahko vgrajujejo tudi rabljene tirnice standardnih ali tirnice nestandardnih oblik, če
njihova obraba ne presega dovoljenih toleranc.
(5) Pri gradnjah, nadgradnjah in obnovah regionalnih prog se na odprti progi in glavnih
postajnih tirih vgrajujejo nove tirnice 49 E ali druge standardne tirnice, če je njihova uporaba
tehnično in ekonomsko upravičena. Pri nadgradnjah in obnovah regionalnih prog se lahko
vgrajujejo tudi rabljene tirnice standardnih oblik, če njihova obraba ne presega dovoljenih
toleranc.
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(6) Nove tirnice, vgrajene pri gradnjah, nadgradnjah in obnovah prog, je treba strojno
brusiti, vendar kasneje kot eno leto po vgradnji.
(7) Nabava in prevzem novih tirnic se mora opraviti v skladu s SIST EN 13674-1 in Objavo
UIC 860 Tehnični pogoji za dobavo tirnic.
(8) Pri skladiščenju je tirnice prepovedano polagati neposredno na zemljo ali kakšno
drugo vlažno podlago. Tirnice se morajo polagati ena zraven druge, preko prečnih gredic v
etažah.
(9) Nove tirnice za stikovani tir se dobavljajo z dvema izvrtanima luknjama na konceh in z
označeno skrajšavo za vgradnjo v lokih, v skladu z načrtom polaganja tirnic posameznega
tirnega traku. Če se tirnice takoj po vgraditvi varijo, se lahko dobavijo brez lukenj na eni ali
obeh straneh, ali samo z drugo luknjo, gledano od konca tirnice. Razporedi lukenj za spojne
vijake ter njihovi premeri so prikazani na naslednji sliki oziroma tabeli:

Slika 10: Razpored lukenj
Premer lukenj d
Razmiki v mm
[mm]
a
b
v
33,0 in 29,0
61,0
165
76,3
31,0
55,5
180
70,0
33,0 in 29,0
45,5
165
62,5
Tabela 13: Premer in razmik lukenj na tirnicah za stikovan tir

Oblika tirnice
60 E
54 E
49 E

(10) Tirnice se pregledujejo in preverjajo z ročnimi mehanskimi ali digitalnimi merilnimi
instrumenti, merilnimi vagoni, z ultrazvočnimi napravami in napravami z vrtinčnim tokom za
detekcijo napak.
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(11) Tirnice za vgradnjo v krožne loke stikovanih tirov s polmeri od 100 do 250 m je treba
na mestu vgradnje na koncih predhodno ukriviti, da stiki niso lomljeni in da se tirnice bočno
bolj enakomerno obrabljajo.
Tirnice je potrebno v oddaljenosti približno 3 m od konca podložiti, tako da konci prosto
visijo. Nato je potrebno tirnice v razdalji 0,75 m od konca ukriviti z napravo za ukrivljanje
tirnic tako, da je dosežena na koncih tirnic fiksna ukrivljenost 2 mm v smeri proti središču
krožnega loka.
Ukrivljenost je potrebno preveriti z jeklenim ravnilom dolžine 1,50 m v skladu s spodnjo
skico.

Slika 11: Ukrivljenost tirnic

40. člen
(obraba tirnic)
(1) Višinska obraba se meri v vertikalni osi tirnice, bočna obraba pa pod kotom 45°, pri
čemer poteka linija merjenja skozi sredino krožnega loka voznega roba tirnice (glej skico).

Slika 12: Višinska in bočna obraba
(2) Glede na dovoljeno obrabo tirnic razlikujemo naslednje vrste tirov oziroma prog:
- Vrsta proge 1: Glavne proge 120 < V ≤ 160 km/h
- Vrsta proge 2: Glavne V ≤ 120 km/h in regionalne proge 80 < V ≤ 120 km/h
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- Vrsta proge 3: Regionalne proge V ≤ 80 km/h (če je dovoljena hitrost večja kot
80 km/h, samo ta odsek proge spada v skupino vrsta proge 2);
- Vrsta proge 4: Stranski postajni in industrijski tiri.
(3) Dovoljena obraba tirnic v posameznih vrstah prog je prikazana v naslednji tabeli:

oblika
tirnice

višina nove
tirnice

60 E

172

54 E

161

49 E

149

vrsta
proge

višina
obrabljene
tirnice

dovoljena
višinska
obraba

1
158
14
2
155
17
3
154
18
4
152
20
1
149
12
2
145
16
3
141
20
4
141
20
1
137
12
2
137
12
3
133
16
4
129
20
Tabela 14: Dovoljena obraba tirnic

dovoljena
bočna
obraba
19
19
20
20
15
20
20
20
15
15
18
20

dovoljena
vsota
višinske in
bočne
obrabe
26
26
32
28
32

(4) Tirnice iz bolj obremenjenih prog se vgrajujejo v manj obremenjene proge oziroma tire
pod pogojem, da imajo potrebno nosilnost, da niso poškodovane in da niso obrabljene bolj,
kakor je dovoljeno.
(5) Tirnice je treba zamenjati najpozneje takrat, kadar višinska, bočna obraba ali vsota
višinske in bočne obrabe doseže dovoljene meje, navedene v tabeli tretjega odstavka tega
člena. Tirnice se morajo zamenjati tudi, če se poškodujejo ali če se z ultrazvočnim
pregledom ugotovi takšna napaka, ki bi utegnila vplivati na varnost prometa.
(6) Tirnica, ki je obrabljena do spodnjega roba glave tirnice, se smatra za obrabljeno do te
mere, da je njena nadaljnja uporaba nedovoljena na vseh vrstah prog, navedenih v točki 2.
Izjema je dovoljena z izračunom nosilnosti za vrsto proge 4.
41. člen
(tirni pribor)
(1) Ločimo vezni, pritrdilni in drugi tirni pribor. Vezni tirni pribor so spojke, spojni vijaki z
maticami in elastični obročki (Objava UIC 864 – 3). Pritrdilni pribor je lahko elastičen ali tog.
K togemu pritrdilnemu priboru sodijo podložne plošče, pritrdilne ploščice, pritrdilni vijaki z
maticami (Objava UIC 864 – 2), elastični obročki, tirfoni (Objava UIC 864 – 1), k elastičnemu
pa elastične vzmeti in elastične ploščice. K drugemu tirnemu priboru sodijo leseni, gumijasti
(Objava UIC 864 – 5) in plastični vložki, naprave proti vzdolžnemu potovanju tirnic, naprave
proti bočnemu pomiku tira, vijaki z matico in podložko za vezanje dvojnih pragov.
(2) S TS-Z standardizirani pritrdilni pribor za tip zgornjega ustroja s tirno gredo je elastični
pribor e-sponka in pritrdilni pribor K z rebrastimi podložnimi ploščami ter togimi pričvrstilnimi
ploščicami ali elastičnimi sponkami SKL2, SKL 12, SKL 14.
(3) Standardiziran vezni pribor so ravne spojke, ki ustrezajo standardiziranim tirničnim
profilom (Objavi UIC 864 – 4 in 864 – 8) in se vgrajujejo pri novogradnji, nadgradnji, obnovi in
zamenjavi v okviru vzdrževanja vseh prog.
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(4) Elastični pritrdilni pribor sistema e-sponka, kakor tudi druge vrste elastične pritrditve,
se vgrajujejo na betonske ali lesene pragove na nove glavne proge ter pri nadgradnji in
obnovi glavnih prog in glavnih postajnih tirov. Na postajne tire glavnih prog, razen na glavne
prevozne tire, se lahko vgrajuje tudi togi pritrdilni pribor sistema K.
(5) Na nove regionalne proge, pri nadgradnji in obnovi regionalnih prog ter pri stranskih
postajnih in industrijskih tirih se vgrajuje standardizirani elastični ali togi pritrdilni pribor.
(6) Pri vgraditvi rabljenih in obnovljenih ter posameznih novih tirnic se lahko vgrajuje tudi
rabljen ali obnovljen tirni pribor. Tehnično stanje vseh vrst tirnega pribora mora biti takšno, da
zagotovi trdno zvezo med tirnicami in zvezo tirnice s pragom ter da onemogoči rahljanje
pribora in zvez. Tirni pribor sme biti samo toliko obrabljen, da ob pritrditvi še vedno
dosežemo ustrezno funkcionalno povezavo. Površine tirnega pribora ne smejo imeti razpok,
površinskih poškodb, lusk ali vtisnjenih mest.
(7) Tirni pribor je treba previdno razkladati in nakladati. Pri razkladanju ga ne smemo
polagati neposredno na zemljo, skladiščiti pa ga je treba v suhih prostorih, zaščitenih pred
vlago, oziroma ga moramo ustrezno antikorozijsko zaščititi.
(8) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov, vgrajevanje različnih tipov pritrdilnega
pribora ni dovoljeno. Pri gradnji, nadgradnji in obnovi tira ali pri vzdrževanju tira je potrebno
zagotoviti vgradnjo pritrdilnega pribora istega tipa. V primeru vgradnje različnih tipov mora
upravljavec zagotoviti skladnost pritrdilnega pribora s TSI, kadar gre za interoperabilne
proge, v primeru neinteroperabilnih prog pa mora biti skladnost pritrdilnega pribora
zagotovljena v postopku ugotavljanja skladnosti, ki ga predpiše minister, kot to določata peti
in šesti odstavek 11. člena ZVZelP.
(9) Tirni pribor je treba pregledovati in preverjati njegovo stanje v skladu z določili
76. člena tega pravilnika. Poškodovane, dotrajane ali manjkajoče elemente tirnega pribora je
treba zamenjati ali dopolniti, razrahljani pribor pritegniti in po potrebi namazati posamezne
elemente. Pri privijanju vijakov pri vzmetnem obročku toge K pritrditve mora ostati razmik
1 do 1,5 mm za zagotovitev elastičnosti zveze.
42. člen
(tirni stik)
(1) Tirni stik je mesto v klasičnem tiru, kjer se spajata dve tirnici. Klasični tir se lahko
vgrajuje le na stranskih postajnih ali industrijskih tirih oziroma v primerih, ko niso izpolnjeni
pogoji, predpisani s tem pravilnikom.
(2) Standardna oblika tirnega stika je podprti stik z ravnima spojkama na dvojnih pragih.
Do prve obnove stranskih postajnih tirov je dopustna tudi uporaba nestandardnih stikov.
(3) Na stikih se tirnice spajajo s spojkami. Tirnice na mostovih se lahko spajajo tudi z
dilatacijskimi napravami. Definicije, tolerance, projektiranje, pregledi, testi, prevzemni ter
dobavni pogoji so določeni v SIST EN 13232-8. Tirnice različnih oblik se spajajo z vgradnjo
prehodnih tirnic in z varjenjem.
(4) Stiki tirnic morajo biti pravokotni. Pravokotnost se preverja na poljubno izbranih mestih.
Dovoljeno odstopanje v premi je 20 mm in v krivini 20 mm z dodatkom polovice vrednosti
prve skrajšave vgrajenih tirnic, vendar največ 30 mm.
(5) Na tirnem stiku se morata vozna robova in vozni površini tirnic ujemati po smeri in
višini. Posedenost stikov ter višinska in stranska neravnost voznih površin tirnic se preverja z
2 m dolgim jeklenim ravnilom. Dopustna posedenost stikov je 2 mm, dopustna višinska ali
stranska neravnost voznih površin pa 1 mm.
(6) Tirni stiki se ne smejo nahajati:
- na nivojskih prehodih,
- na premostitvenih objektih in premostitvenih objektih z odprtim voziščem,
- nad stebri in parapetnimi zidovi premostitvenih objektov,
- na tirnih tehtnicah, okretnicah in prenosnicah.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

92 / 19. 11. 2010 /

Stran

13837

(7) Tirni stiki morajo biti oddaljeni najmanj 4 m od parapetnih zidov ali od stebrov mostov
ali prepustov. Pri nivojskih prehodih mora biti tirni stik oddaljen najmanj 5 m od roba cestišča.
(8) Pri vgrajevanju tirnic v stikovanem tiru je treba na tirnem stiku zagotoviti dilatacijo.
Največja konstrukcijsko možna dilatacija je 20 mm, dejansko potrebna dilatacija pa se
izračuna z upoštevanjem upora tira, dolžine tirnic in temperature polaganja po naslednjih
enačbah:
- za zgornji ustroj s sodobno pritrditvijo in velikim uporom proti vzdolžnemu premiku tirnic
(pritrditev K, e-sponka, SKL ipd.):

l l.t o
−
za tirnice dolžine l ≤ 30 m
3 80
l l.t
Δl = − o za tirnice dolžine l > 30 m
4 82
Δl =

- za zgornji ustroj s slabšo pritrditvijo in manjšim uporom proti vzdolžnemu
premiku tirnic
Δl =

l .t
l
− o
2,5 80

zatirnice dolžine l ≤ 30 m

Δl =

l .t
l
− o
3,2 82

zatirnice dolžine l > 30 m

- za zgornji ustroj s starejšimi, nestandardnimi vrstami pritrditve in s slabim
stanjem tirne grede

Δ l = α l (39 − t o ) za tirnice dolžine l od 15 do30 m

(9) Tirnice na stikovanem tiru se vgrajujejo v temperaturnem intervalu od 0 do 35 °C. Če
se vgrajujejo pri temperaturah, pri katerih je izračunana dilatacija, manjša od 2 mm ali večja
od 18 mm, je treba tirnice sprostiti, dilatacije pa ponovno urediti v ustreznem temperaturnem
intervalu.
(10) V tire, ki so na premostivenih objektih položeni nepomično v vzdolžni smeri in ki
morajo na ta način slediti spremembam dolžine premostitvene konstrukcije, je potrebno
vgraditi tirne dilatacijske naprave.
43. člen
(izolirani stiki)
(1) Izolirani stiki so namenjeni za preprečitev prevajanja električnega toka z enega na
drugi del tirnice. Izolirani stiki so lahko lepljeni ali nelepljeni s spojkami iz električno
neprevodnih materialov. Vsi lepljeni izolirani stiki se vgrajujejo kot viseči stiki med dvema
sosednjima pragoma, nelepljeni pa kot podprti stiki. Nelepljeni izolirani stiki se ne smejo
vgrajevati v NZT. Izolirani stiki se vgrajujejo v preme ali krivine, večje od 250 m. Izolirane
tirne stike, ki se vgrajujejo v polmere krožnih lokov, manjših od 250 m, je treba ustrezno
ukriviti in na vozni površini označiti z belo barvo ter radijem.
(2) Lepljeni izolirani stiki so vrste L in M, oblike 49 E, 54 E in 60 E. Izolirani stik vrste L je
ob prvi vgradnji dolg 2,80 m. Minimalna dolžina lepljenega izoliranega stika je 2,40 m (v
kretnicah). Izolirani stiki vrste M se razlikujejo po tem, da se izdelujejo v tiru na kraju samem.
Oblika, mere, tolerance, električne lastnosti in kakovost izoliranih stikov morajo zagotavljati
pogoje, predpisane z ustreznimi standardi in objavami UIC za posamezne sestavne dele ter
TS-Z. Upravljavec v operativnem predpisu določi postopke, zahteve in osebje za vgradnjo in
nadzor izolirnih stikov, katerega uveljavi v sistemu varnega upravljanja.
(3) Specifična upornost izolacije izoliranega odseka ne sme biti pri najneugodnejših
vremenskih razmerah manjša od 1,6 Ώ/km pri progovnem in 1,0 Ώ/km pri izoliranem odseku,
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vgrajenem v postajnem območju. Električna upornost izolacije vgrajenega izoliranega stika v
izoliranem odseku pa pri najneugodnejših vremenskih razmerah ne sme biti manjša od 50 Ώ.
(4) Tirna greda mora biti na območju izoliranega odseka iz tolčenca debeline 'd',
vodoprepustna in čista po celotnem preseku. Med tirno gredo in nogo tirnice, prav tako pa
tudi med gredo in drugimi kovinskimi deli tira, je treba zagotoviti najmanj 50 mm praznega
prostora. V nasprotnem primeru je treba nogo tirnice izolirati ali premazati s posebnim
sredstvom za izolacijo. Na mestih, na katerih je debelina grede zmanjšana za 50 mm, mora
biti le-ta dobro zbita ali vibrirana.
(5) Pragi na območju izoliranega odseka so lahko leseni, betonski pragi pa se lahko
uporabljajo pod pogojem, če se z izolacijo doseže zadostna električna upornost. Pri dvojnih
pragih morajo biti vezni vijaki oddaljeni od tirfonov za najmanj 50 mm.
(6) Leseni pragi na premostitvenih objektih brez tirne grede morajo biti v območju
izoliranega odseka impregnirani in imeti ustrezno električno upornost.
(7) Pri stikovanem tiru mora biti izolirani stik oddaljen od navadnega tirnega stika najmanj
6 m. Dolžina tirnice stikovanega tira tudi po vgradnji izoliranega stika ne sme biti večja od
60 m.
(8) Ravnost vozne površine vgrajenega izoliranega stika se preverja z jeklenim ravnilom
dolžine 1 m. Dovoljeno odstopanje na vozni površini je 0,2 mm, bočno odstopanje ali
stranska neravnost voznih površin pa 0,2 mm.
(9) Potrebno je redno odstranjevanje 'zarobkov' (prevalitev materiala), ki nastajajo zaradi
utrujenosti in preobremenjenosti materiala, v obliki presežkov materiala preko dejanske širine
glave tirnice v višini vozne površine, da se na ta način prepreči kratek stik.
44. člen
(naprave za preprečevanje vzdolžnega pomika tirnic)
(1) Da se tirnice ne bi prekomerno raztezale, se pred pragi na koncih neprekinjeno
zavarjenega tirnega traku vgrajujejo naprave, ki preprečujejo vzdolžno pomikanje tirnic. Na
vsakem koncu neprekinjeno zavarjenega tira je treba v tir oblike 49 E vgraditi 74 naprav proti
vzdolžnemu pomikanju tirnic na 37 pragih. V tiru oblike 54 E je treba število naprav povečati
na 82, v tiru oblike 60 E pa na 90 (velja za MATHEE naprave). Na vseh ostalih objektih in
tirnih napravah pa se naprave proti vzdolžnemu pomiku tirnic vgrajujejo v skladu z izdelano
projektno dokumentacijo ali izvedbenim načrtom in z Objavo UIC 720 in TS-Z. Vgrajevanje in
regulacija teh naprav mora biti izvršena istočasno s sproščanjem tira v intervalu tp ± 5 °C.
(2) Lego in pritrditev naprav, ki preprečujejo vzdolžno pomikanje tirnic, je treba občasno
preveriti. Cikluse preverjanja upravljavec določi v operativnem predpisu in sistemu varnega
upravljanja.
45. člen
(naprave za preprečevanje bočnega premika tira)
(1) Za povečanje bočnega upora tirov se morajo v krivinah z manjšimi polmeri (glej člen
61) neprekinjeno zavarjenega tira vgrajevati naprave (kape), ki preprečujejo bočni premik
tira.
(2) Naprave se vgrajujejo na koncu praga na notranji strani krožnega loka in prehodnice.
V prehodnici se naprave nameščajo odvisno od ukrivljenosti prehodnice. S periodičnim
preverjanjem med obratovanjem je treba ugotavljati stanje in pritegnjenost vijakov, s katerimi
so naprave za preprečevanje bočnega premika tira pritrjene na prage, ter jih občasno očistiti
in namazati.
(3) Oblika, dimenzije in prevzem naprav za preprečevanje bočnega premika tira so
predpisani s TS-Z. V krivinah postajnih tirov z nadvišanjem ≤ 50 mm naprav za
preprečevanje bočnega premika tira ni treba vgraditi, če je ob tiru premikalna steza oziroma
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za notranje tire pri večtirni postaji ali če je zagotovljen ustrezen bočni upor s samo obliko
betonskih pragov.
46. člen
(pragi)
(1) V tire glavnih prog, z izjemo stranskih postajnih tirov, se vgrajujejo betonski ali
impregnirani leseni pragi dolžine 260 cm, v tire regionalnih prog in stranske postajne tire
glavnih prog pa se lahko vgrajujejo tudi impregnirani leseni pragi dolžine 250 cm ali betonski
pragi dolžine 250 ali 240 cm.
(2) Vrste lesa, zahteve kakovosti, izvor, pogoji izdelave, oblike, dimenzije in tolerance,
napake in posebnosti kakovosti lesov ter dopustne oblike, trajnost in konzerviranje lesenih
pragov so predpisani v SIST EN 13145 ter v SIST EN 13230 za betonske prage.
(3) V tire se smejo vgrajevati samo betonski, jekleni ali impregnirani pragi iz trdega lesa
(hrast, bukev ipd.). Vgrajevanje pragov iz mehkega lesa (bor, kostanj, macesen) je dovoljeno
le na stranskih postajnih in industrijskih tirih. Izjemoma in z dovoljenjem upravljavca ter na
podlagi posebnega elaborata je dovoljeno vgrajevati tudi prage iz sintetičnega lesa.
(4) Leseni pragi morajo biti impregnirani, zaščiteni pred razpokanjem in morajo imeti
numerator z letnico izdelave praga.
(5) Na konce neprekinjeno zavarjenega traku na lesenih pragih se smejo vgrajevati samo
ostrorobi pragi prvega kakovostnega razreda.
(6) Obnovljeni, rabljeni leseni pragi se lahko vgrajujejo v regionalne proge in v postajne
tire vseh prog, z izjemo glavnih prevoznih tirov glavnih prog.
(7) Mostovni pragi na premostitvenih objektih z odprtim voziščem se izdelujejo samo iz
neimpregniranega hrastovega lesa. Ti pragi morajo imeti pravokotno ali kvadratno obliko in
biti ostrorobi. Dimenzije mostovnih pragov se določijo s projektno dokumentacijo ali z
izvedbenim načrtom premostitvenega objekta.
(8) Na deponiji morajo biti pragi zloženi v zračne skladovnice, ločeno po dimenzijah,
prerezih, kakovosti in vrstah lesa. Na skladovnicah morajo biti navedene karakteristike vidno
izpisane.
(9) Betonski pragi morajo imeti predpisano električno upornost. V suhem stanju morajo
zagotavljati najmanj 6000 Ω in v vlažnem stanju najmanj 3000 Ω upornosti. Betonski pragi, ki
izpolnjujejo navedene pogoje, se lahko vgrajujejo tudi v izolirane odseke prog.
(10) Betonski pragi se ne smejo vgrajevati na nestabilnem spodnjem ustroju, 30 m pred
mostovi z odprtim voziščem, za njimi in na njih oziroma na razdalji, ki jo predvideva projektna
dokumentacija ali izvedbeni načrt NZT na mostu.
(11) Mešano (izmenično) vgrajevanje lesenih in betonskih pragov ni dovoljeno. Izjeme
lahko odobri upravljavec na podlagi tehničnega elaborata.
(12) Prehod iz odseka tira z lesenimi pragi na odsek tira z betonskimi ali jeklenimi pragi
mora biti oddaljen najmanj 10 m od stika tirnic.
47. člen
(razmik pragov)
(1) Osni razmik pragov je razmik med osmi dveh sosednjih pragov. Na odprti progi in
glavnih postajnih tirih glavnih prog mora biti osni razmik pragov 60 cm, na regionalnih
progah, stranskih postajnih tirih in na industrijskih tirih pa se določi, odvisno od dopustne
osne obremenitve, po naslednji tabeli. S soglasjem upravljavca in na osnovi izračuna je na
obstoječih progah, katerih od uveljavitve tega pravilnika še ni bila izvršena nadgradnja ali
obnova zgornjega ustroja, lahko,osna obremenitev tudi večja od predpisane v spodnji tabeli.

Stran

13840 /

Št.

92 / 19. 11. 2010

Uradni list Republike Slovenije

Osna obremenitev
Osni razmik
Število pragov
(kN)
pragov (mm)
(kos/km)
225
600
1667
200
650
1538
180
700
1429
160
750
1333
Tabela 15: Razmik pragov
(2) Dopustna odstopanja od predpisanega osnega razmika pragov so ob tehničnem
prevzemu novih, nadgrajenih ali obnovljenih prog ± 10 mm, za proge in tire v obratovanju pa
± 20 mm. Skupno število osnih razmikov pragov z odstopanji pa ne sme presegati
10 odstotkov skupnega števila osnih razmikov pragov na enem tirnem polju ali na določeni
opazovani dolžini tira.
(3) Razpored pragov na dolžini enega tirnega polja na stikovanem tiru mora biti v skladu z
naslednjo sliko:

Slika 13: Razpored pragov
a – osni razmik pragov
a1 – 13 cm
a2 – 55 do 60 cm
a3 – izenačujoči razmik med a2 in a
l – dolžina tirnice + 8 mm
48. člen
(tirna greda)
(1) Tirna greda je sestavni del zgornjega ustroja, v kateri leži tirna rešetka (pragi in
tirnice). Zagotavlja enakomeren prenos pritiska pragov na planum oziroma spodnji ustroj,
odpor proti bočnemu in vzdolžnemu pomiku tirne rešetke, enostavno vzpostavitev
horizontalne in vertikalne lege tira, zračnost in vodopropustnost ter elastičnost tira za
zmanjševanje dinamičnih sil.
(2) Tirna greda je zgrajena iz tolčenca zrnavosti 22,4 mm – 63 mm (presejan s sitom s
kvadratnimi luknjami). Biti mora čista, obstojna na mraz in obrus ter imeti predpisano obliko
in enakomerno višino, dobro prepuščati atmosferske padavine in omogočati hitro
odvodnjavanje planuma, prevzemati in prenašati prometno obtežbo, preprečevati vzdolžni in
prečni premik pragov ter zagotavljati pravilno vzdolžno in prečno lego tira.
(3) Kakovost materiala za tirno gredo (tolčenec), njegovo pridobivanje, potrebne
preiskave, granulacija in prevzem tirne grede morajo biti v skladu s SIST EN 13450.
(4) Na glavnih progah, z izjemo stranskih postajnih tirov, se vgrajuje tolčenec debeline D
(v SIST EN 13450, označen z D, z nazivno odprtino sita 63 mm), na regionalnih progah, v
stranskih postajnih tirih glavnih prog in industrijskih tirih pa tolčenec debeline d (v SIST EN
13450, označen z d, z nazivno odprtino sita 31,5 mm).
(5) Oblika in dimenzije prečnega prereza tirne grede so odvisne od vrste proge, števila in
vrste tirov, vrste in dolžine pragov, nagiba planuma, geometrije tira (prema ali krivina), od
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dolžine tirnic (NZT ali klasični tir) in od načina vzdrževanja tira. Prečni prerezi tirne grede na
enotirnih in dvotirnih progah v premi in krivini so prikazani na slikah v nadaljevanju,
najmanjše dimenzije prečnega prereza tirne grede v premi pa v naslednji tabeli:
Proga
Glavne proge z lesenimi pragi
Glavne proge z betonskimi pragi
Regionalne proge z lesenimi pragi,
izjemoma z odobritvijo upravljavca
Regionalne proge z betonskimi pragi,
izjemoma z odobritvijo upravljavca
Stranski postajni in industrijski tiri z
lesenimi pragi, izjemoma z odobritvijo
upravljavca
*za NZT glej 61. člen!

b
≥60
≥60
≥60
20+50
≥60
20+50
≥60
20+50

pr
260
260
250
240
240

Najmanjše mere v cm
g
K*
pl
340
40
615
340
40
630
575
320
35
525
585
310
35
535
280

20

520
470

d
30
30

e
15
15

25

10

25

10

20

10

Tabela 16: Najmanjše mere tirne grede

(6) Debelina tirne grede “d” se meri pod tirnico, in sicer med spodnjim robom praga in
planumom. Za glavne proge mora biti najmanj 30 cm, za regionalne proge 25 cm ter za
stranske postajne tire vseh prog in industrijske tire 20 cm.
(7) Na odsekih z NZT je širina grede “k” ob čelu praga 40 cm, če je greda dobro zbita ali
vibrirana; če je greda normalno nasuta, pa se mora povečati na 50 cm ali pa se mora
povišati z nasutjem 13 cm nad gornjim robom praga.
(8) Planum enotirnih prog ima enostranski nagib 1:20 s padcem na notranjo stran tira. Ne
glede na to, mora biti zunanja bankina nagnjena proti zunanji strani loka z nagibom 1:20.
Planum dvotirnih prog ima strešni nagib 1:20.
(9) Planum se zaradi nadvišanja na zunanji strani krivine razširi za vrednost “e”.
Razširjenje planuma se začne na začetku prehodnice.
(10) Naravni nagib tirne grede je 1:1,25. Računsko se pri določitvi prečnega prereza
proge upošteva fiktivni nagib 1:1,5. Na ta način dobimo rezervo za poznejše dvige nivelete
do 10 cm.
(11) Prazen prostor med sosednjima tirnima gredama na postajnih tirih se – če je
potreben prehod za službeno osebje in potnike ali pa manipulacije s prtljago ali blagom zapolni z drobljencem frakcije 4 – 16 mm s sipkim kamnitim vodopropustnim materialom na
širini najmanj 1 m.
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Slika 14: Prečni presek tirne grede v premi in enostranskem nagibu planuma

e = 0 cm za
h = 20 – 49 mm
e = 10 cm za h = 50 – 99 mm
e = 20 cm za h = 100 – 160 mm
Slika 15: Prečni presek tirne grede v krivini in enostranskem nagibu planuma

Slika 16: Prečni presek tirne grede dvotirne proge v premi
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Slika 17: Prečni presek tirne grede dvotirne proge v krivini
(12) Debelina tirne grede se mora na umetnih objektih in v predorih povečati za najmanj
5 cm. Na umetnih objektih in v predorih je treba po potrebi pustiti še dodatno rezervo 5 cm za
namestitev materiala za dušenje vibracij. Oblika tirne grede v območju umetnih objektov je
prikazana na spodnji sliki. Odmik robov objekta od osi proge mora zaradi prehoda delovnih
strojev znašati najmanj 2,2 m.

Slika 18: Tirna greda v območju umetnih objektov
(13) Na naslednjih slikah so prikazani prečni prerezi tirne grede postajnih in industrijskih
tirov.

Slika 19: Prečni prerez tirne grede na postajnih in industrijskih tirih
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(14) Čistost tirne grede se določa z ročnim sejanjem na izbranih mestih. Če je zablatenost
do 30-odstotna, je treba tirno gredo presejati ali delno zamenjati; če je zablatenost več kot
30-odstotna, pa je treba tirno gredo popolnoma zamenjati. Pri delni zamenjavi se obstoječi
tolčenec s sejanjem očisti, ostanek na situ 22,4 mm pa se ponovno vgradi v tir in dopolni z
novim tolčencem.
(15) Ločimo naslednje vrste tolčenca:
- novi tolčenec se sestoji iz drobljenega naravnega kamna, ki se uporablja prvič;
- recikliran tolčenec je stari tolčenec, ki je bil odstranjen s tirov in obnovljen v reciklirnem
obratu;
- očiščen tolčenec je stari tolčenec, ki je bil mehansko obdelan s strojem za
čiščenje/sejanje tirne grede ali v tiru očiščen/presejan z ročnim postopkom. Očiščen tolčenec
ostaja v tiru, v katerem je bil obdelan.
(16) Pri kompletni zamenjavi tirne grede (nadgradnja, obnova) je treba izgrajeni tolčenec
reciklirati. Neuporabni del reciklirane ali očiščene tirne grede je treba odstraniti v skladu z
Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

49. člen
(naprave za mazanje tirnic)
(1) Da bi se tirnice in sledilni venci tirnih vozil kar najmanj obrabili, je treba tirnice mazati,
in sicer obvezno v krivinah s polmerom R ≤ 600 m, če je promet večji od 1,5 milijona
brt/letno, v drugih primerih pa po potrebi.
(2) Tirnice se mažejo s stabilnimi tirnimi mazalkami, vgrajenimi v tiru, z napravami,
vgrajenimi v vlečno vozilo, ali pa izjemoma tudi ročno. Maže se vedno notranji rob tirnične
glave, ki je v dotiku s sledilnimi venci kolesnih obročev. Prepovedano je mazanje zgornje
površine tirnične glave. Stabilne tirne mazalke mažejo sledilne vence koles vozila, ki
raznašajo mazivo v smeri vožnje na zunanje tirnice istosmernih krivin. Dolžina uspešnega
mazanja je odvisna od števila in dolžine krivine ter od nastavitve mazalke.
(3) Tirna mazalka se vgrajuje, na dvotirni progi, kjer ni dvosmernega prometa, v
prehodnici pred R ≤ 600 m. Na enotirni progi in dvotirni progi z obojestranskim prometom se
vgrajuje v sredini loka. Montira se po specifikaciji proizvajalca tirne mazalke. Pri naročilu
mazalke je treba navesti sistem tirnice, ob kateri se bo mazalka vgradila.
(4) O tirnih mazalkah iz prejšnjega odstavka tega člena je treba voditi evidenco, ki mora
zajemati zaporedno in tovarniško številko mazalke, odsek proge ali tira, kilometrsko mesto
vgraditve, tirni trak, datum montaže, datum pregleda ter datum polnjenja in izmenjave
posameznih delov.
(5) Glede uspešnosti mazanja tirnic je treba voditi analizo na podlagi evidence meritev
obrabe tirnic in na tej podlagi izvajati dodatne ukrepe.
(6) V krivinah se naprave za mazanje tirnic vgrajujejo tudi zato, da se zmanjša hrup koles
tirnih vozil.
50. člen
(tiri na premostitvenih objektih)
(1) Tiri na premostitvenih objektih se projektirajo in gradijo z zaprtim voziščem, s tirno
gredo. Na premostitvenih objektih z zaprtim voziščem se tir polaga enako kot na odprti progi.
Premostitveni objekt z odprtim voziščem brez tirne grede se lahko projektira le izjemoma, na
podlagi utemeljene tehnične obrazložitve in z odobritvijo upravljavca.
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(2) Če na premostitvenem objektu ni tamponskega sloja, mora biti tirna greda debela
najmanj 35 cm. Na mostovih v stranskih postajnih in industrijskih tirih je lahko greda debela
le 20 cm, če največja dovoljena progovna hitrost ne presega 50 km/h in ni predvideno strojno
vzdrževanje zgornjega ustroja.
(3) Na obstoječih premostitvenih objektih brez tirne grede je treba tirnice variti tudi v
stikovanem tiru, da se izognemo dodatnim dinamičnim vplivom.
(4) Ukrepi, potrebni za ureditev stikovanega tira na premostitvenih objektih, odvisno od
dilatacijskih dolžin mostu in izvedbe zgornjega ustroja s tirno gredo oziroma z odprtim
voziščem, so podani v naslednji tabeli:
Tirna greda
na mostu

Dilatacijska dolžina na
premostitvenem objektu

Potrebni ukrepi

na obeh koncih dilatacijske
dolžine normalen tirni stik
je
potrebna projektna
več kot 60 m za vse vrste
dokumentacija ureditve tira na
konstrukcij
mostu
zagotoviti neodvisno dilatiranje
do 60 m za vse vrste konstrukcij
tira in mostne konstrukcije
ni
več kot 60 m za vse vrste
potrebna projektna
konstrukcij
dokumentacija ureditve tira na
mostu
Tabela 17: Dilatacijske dolžine na premostitvenih objektih - stikovan tir
do 60 m za vse vrste konstrukcij

(5) Ukrepi, potrebni za ureditev neprekinjeno zavarjenega tira na mostovih, odvisno od
dilatacijskih dolžin mostu in tirne grede, so podani v naslednji tabeli:
Tirna greda
na mostu

je

Dilatacijska dolžina na
premostitvenem objektu
do 60 m za jeklene konstrukcije
do 90 m za masivne in
sovprežne konstrukcije
več kot 60 m za jeklene
konstrukcije
več kot 90 m za masivne in
sovprežne konstrukcije
do 60 m za vse vrste konstrukcij

Potrebni ukrepi
brez posebnih ukrepov
potrebna projektna
dokumentacija ureditve tira na
mostu

zagotoviti neodvisno dilatiranje
tira in mostne konstrukcije
ni
več kot 60 m za vse vrste
potrebna projektna
konstrukcij
dokumentacija ureditve tira na
mostu
Tabela 18: Dilatacijske dolžine na premostitvenih objektih - NZT
(6) Izvedbo zgornjega ustroja z NZT na premostitvenih objektih je potrebno upoštevati tudi
pri ostalih komponentah interoperabilnosti podsistema TSI-Infrastruktura in TS-Z.
(7) S projektom vgrajevanja NZT na premostitveni objekt se morajo določiti: velikost
medsebojnega pomika tira in mostne konstrukcije, upravičenost in način vgrajevanja
dilatacijskih naprav, vpliv horizontalnih sil na stebre - podpore premostitvene konstrukcije,
stabilnost tira, velikost največje dilatacije, ki bi nastala pri zlomu tirnice zaradi nizkih
temperatur, in velikost napetosti v NZT.
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(8) Na premostitvenih objektih z odprtim voziščem in lesenimi mostnimi pragi svetli razmik
pragov ne sme biti večji od 40 cm. Po potrebi se naležna ploskev pragov zareže in obdela
glede na širino nosilca, na katerem ležijo. Globina zareze ne sme biti manjša od 1 cm in ne
večja od 5 cm.
Vzdolžno pomikanje tirnic mora biti zagotovljeno z ustreznimi konstrukcijskimi rešitvami
odvisno od sistema pritrditve.
(9) Zgornji ustroj na premostitvenih objektih z več pomičnimi in nepomičnimi ležišči ali v
drugih zahtevnejših primerih, kjer bi NZT povzročil dodatne obremenitve konstrukcije, se
izvede po potrjeni projektni dokumentaciji.
(10) Za zaščito pred posledicami iztirjenja se morajo pred mostom in na njem vgraditi
varnostne tirnice ali varnostni kotnik ob notranji strani voznih tirnic, in sicer:
- če je objekt, merjeno med zalednima površinama krajnih opornikov ali zaključkoma
prekladne konstrukcije, daljši kot 20 m;
- če je objekt daljši kot 5 m (po definiciji v prejšnji alineji) in poteka proga na njem po
krivini s polmerom R < 500 m, vključno s prehodnicama;
- če je objekt daljši kot 5 m in ima proga na njem ali na priključkih nanj vzdolžni nagib
večji kot 15 ‰ ali pa so priključne krivine v loku z R ≤ 300 m;
- če ima objekt pri paličnih, ločnih in podobnih nosilnih sistemih vozišče spodaj, ne glede
na njegovo dolžino;
- pod objektom z enojnimi podporniki, če svetla razdalja podpornikov od osi tira ne
dosega v premi in v lokih z R ≥ 10.000 m 3,0 m oziroma v lokih z R<10.000 m 3,2 m.
Varnostni tirnici je treba podaljšati preko krajnega opornika oz. zaključka prekladne
konstrukcije za 10 % dolžine objekta pri tirih v premi oziroma za 20 % dolžine objekta pri tirih
v krivini, vendar ne za manj kot 3 m in ne za več kot 10 m. Od tega ravnega podaljška dalje
ju je treba na dolžini 7 m ukriviti proti osi tira in na koncu povezati in zaključiti s konično
oblikovanim klinom s tipizirano izvedbo v skladu s TS-Z.
Normalni svetli razmik med glavama vozne in varnostne tirnice je določen v šestem
odstavku 28. člena tega pravilnika.
Gornja robova vozne in varnostne tirnice ali kotnika naj bosta izenačena. Izjemoma je
lahko kota varnostne tirnice nekoliko nižja, vendar ne več kot za 15 mm.
Varnostne tirnice oziroma varnostne kotnike je treba izdelati na podlagi predpisanih ali za
konkretni primer izdelanih načrtov.
Varnostne tirnice oziroma varnostne kotnike ni dovoljeno variti v neskončne trakove;
posamezni elementi ne smejo biti daljši od 30 m. Dilatacije varnostnih tirnic oziroma kotnikov
morajo imeti velikosti potrebnih dilatacij v odvisnosti od temperature polaganja kot pri voznih
tirnicah plus 7 mm.
51. člen
(tiri v predorih)
(1) V predorih, v katerih je tir na betonskih pragih položen v tirno gredo, mora le-ta biti iz
eruptivne kamnine. Tirna greda iz eruptivne kamnine se v tem primeru podaljša še na vsako
stran predora za 50 m.
(2) V novih, nadgrajenih ali obnovljenih predorih in galerijah se izvaja tip zgornjega ustroja
brez tirne grede, na betonski podlagi. Odstopanja od tega pravila je treba ekonomsko in
tehnično utemeljiti. Za vsak posamezen primer je treba izvesti strokovni izbor tipa zgornjega
ustroja brez tirne grede v skladu s projektno dokumentacijo v skladu s projektnimi,
varnostnimi in obratovalnimi zahtevami.
(3) Za zaščito pred posledicami iztirjenja je treba 10 m pred predorom in še 20 m v njem
vgraditi varnostne tirnice ali varnostni kotnik ob notranji strani voznih tirnic. Od tega ravnega
podaljška dalje ju je treba na dolžini 7 m ukriviti proti osi tira in na koncu povezati in zaključiti
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s konično oblikovanim klinom s tipizirano izvedbo v skladu s TS-Z. Slednje rešitve morajo biti
usklajene z določbami, ki so navedene v Odločbi komisije z dne 20. decembra 2007 o
tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi z „varnostjo v železniških predorih“ v
vseevropskem železniškem sistemu za konvencionalne in visoke hitrosti (UL L št. 64 z dne
7. 3. 2008, str. 1) ter TSI-Infrastruktura.
52. člen
(tiri na nivojskih prehodih)
(1) Širina vozišča na nivojskem prehodu mora biti skladna z določili Pravilnika o nivojskih
prehodih.
(2) Če se na nivojskem prehodu vgrajujejo ščitne tirnice na notranji strani voznih tirnic,
morajo biti le-te daljše od širine vozišča za najmanj 50 cm in na konceh, na dolžini 30 cm,
upognjene k osi tira. Razdalja med notranjimi robovi tirničnih glav na koncu upognjenega
dela ščitne tirnice mora biti najmanj 110 mm. Širina in globina žleba med ščitno in vozno
tirnico morata biti usklajeni z dopustnimi merami spodnjega dela svetlega profila, določenega
v tem pravilniku.
(3) Na nivojskih prehodih v krivini, z nadvišano zunanjo tirnico, se niveleta ceste prilagaja
prečnemu nagibu tira oziroma tirov. Pri gradnjah dvo in večtirnih prog ter pri nadgradnji in
obnovi se mora niveleta sosednjih tirov na nivojskem prehodu izbrati tako, da vse tirnice
ležijo v isti ravnini. V tem primeru je dovoljeno odstopanje od predpisanega prečnega profila
dvotirnih prog v krivini, določenega v enajstem odstavku 48. člena tega pravilnika.
(4) Za ureditev nivojskih prehodov se uporabijo tipske rešitve ali pa se posamezni primeri
rešujejo s projektno dokumentacijo. Na nivojskih prehodih, kjer se križata proga in glavna ali
regionalna cesta 1. in 2. reda, ter ne glede na kategorijo ceste v krivinah prog, po katerih
vozijo vlaki z nagibno tehniko, se vgrajujejo nivojski prehodi v montažni izvedbi.
VI. KRETNICE IN TIRNA KRIŽIŠČA
53. člen
(definicije in standardi)
(1) Kretnice so naprave, ki omogočajo neprekinjeni prevoz vlakov ali posameznih
železniških vozil z enega na drugi tir brez zaustavljanja. Kretnica sestoji iz menjala,
srednjega dela in srčišča oziroma križišča. Začetek kretnice je stik pred vrhom ostric. V
sredini kretnice se sekata tangenti na os glavnega in odklonskega tira na koncu kretnice
oziroma na koncu odklonskega loka. Konec kretnice je prvi stik za srcem kretnice. Kot
kretnice je kot, ki ga oklepata os glavnega tira z osjo odklonskega tira na koncu kretnice
oziroma na koncu odklonskega loka. Polmer kretnice je polmer krožnega loka odklonskega
tira kretnice. Sestavni deli enojne kretnice so prikazani na naslednji sliki:

Slika 20: Enojna kretnica
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Slika 21: Sestavni deli enojne kretnice
(2) Kretnica je enolično določena z:
- vrsto kretnice (enojna navadna, enojna navadna ločna, dvostranska, simetrična,
križiščna, krivinska s krožnimi loki ali oblike klotoide);
- obliko tirnic, iz katerih je sestavljena;
- polmerom kretnice;
- kotom kretnice (izraženim s tangensom ali s stopinjami) in
- smerjo kretnice (leva desna).
Enojna navadna kretnica je kretnica, pri kateri se lok odklonskega tira konča pred srcem
kretnice. Najbolj pogoste oblike te kretnice so prikazane v preglednici v nadaljevanju. Vse
mere so podane v metrih.
Geometrija kretnice
Enojna navadna kretnica z ravnim
srcem

Kretnica
49 E-200-6º

lt
10,482

lpr
6,390

b
16,872

lk
27,354

rnk
1,766

s

49 E-180-7º

8,969

6,302

15,271

24,240

1,864

49 E-190-1:9
54 E-

10,523

6,092

16,615

27,138

1,838

4,051
3,940

49 E-300-1:14

10,701

13,836

24,537

35,238

1,749

6,602

54 E-300-1:14
60 E-

10,701

16,407

27,108

37,809

1,933

5,125

49 E-500-1:14

17,834

6,703

24,537

42,371

1,749

6,602

54 E-500-1:14
60 E-

17,834

9,274

27,108

44,942

1,933

5,125

49 E-760-1:18,5
60 E-

20,526

11,883

32,409

52,935

1,755

4,037
9,920

Tabela 19: Mere enojnih navadnih kretnic
Enojna navadna ločna kretnica je kretnica, pri kateri poteka lok odklonskega tira preko
srca kretnice. Najbolj pogoste oblike te kretnice so prikazane v preglednici v nadaljevanju.
Vse mere so podane v metrih.
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lk
26,217

rnk
1,715

s

16,615

33,230

1,838

4,051
3,940
3,940

49 E54 E-500-1:12
60 E-

20,797

33,230

1,838

4,051
3,940
3,940

49 E-760-1:14
60 E-

27,108

54,216

1,933

4,037
5,125

49 E-1200-1:18,5
60 E-

32,409

64,818

1,750

9,217
9,920

Tabela 20: Mere enojnih ločnih kretnic
Oznaka enojne navadne ali ločne kretnice npr. 49 E-300-1:9 D pomeni, da je kretnica
sestavljena iz tirnic sistema 49 E, da je njen polmer 300 m, da je tangens kota kretnice 1:9 in
da je kretnica desna.
Enojna dvostranska kretnica je tista enojna kretnica, pri kateri je glavni tir ukrivljen v levo
ali desno, odklonski tir pa v nasprotno smer. Te kretnice so prav tako leve ali desne, odvisno
od tega, na katero stran se odvaja odklonski tir. Na slovenskem železniškem omrežju je v
uporabi kretnica s koti 2º + 4º = 6º, obstaja pa še kretnica s koti 2º + 5º = 7º. Te kretnice
imajo torej enake odklonske kote kot standardizirane enojne navadne kretnice. Iz tega izhaja,
da so menjala in srčišča enaka kot pri enojnih navadnih kretnicah. Razlika je edino v
srednjem delu kretnic. Vsaka enojna navadna kretnica se lahko predela v dvostransko in
vsaka dvostranska v navadno kretnico, če se ustrezno spremeni srednji del kretnice. Ta vrsta
kretnic se prvenstveno uporablja za izdelavo skrajšanih matičnih tirov kretniških lir pod kotom
10º na ranžirnih, tovornih in tehničnih postajah.
Najbolj pogosti obliki te kretnice sta prikazani v preglednici v nadaljevanju. Vse mere so
podane v metrih.
Geometrija kretnice
Enojna dvostranska kretnica (leva ali
desna)

Koti

a1

a2

b

c

m

R1/R2

2º + 4º

8,242

4,854

13,632

18,493

43,40

200/300

2º + 5º

6,164

2,805

11,871

14,680

35,50

180/200

Tabela 21: Mere enojnih dvostranskih kretnic
Enojna simetrična ločna kretnica je kretnica, pri kateri sta oba kretniška tira ukrivljena z
enakim radijem in oba potekata po celotni dolžini kretnice. Navedena vrsta kretnic se
uporablja na ranžirnih postajah in na splošno povsod tam, kjer se morata dva tira odcepiti na
čim krajši dolžini. Značilnost te kretnice je, ker gre za ločno kretnico, da je srce ukrivljeno na
obeh straneh z radijem 215 m. Najbolj pogosta oblika te kretnice je prikazana v preglednici v
nadaljevanju. Vse mere so podane v metrih.
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Enojna simetrična ločna kretnica
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Kretnica

lt

49 E-215-1:4,8
54 E-

lpr

11,050

b

lk

rnk

22,100

2,266

s

Tabela 22: Mere enojne simetrične ločne kretnice
Križiščne kretnice, ki se delijo na enojne in dvojne, omogočajo križanje voznih poti v istem
nivoju in prehod iz enega na drugi tir samo na eni strani (enojna) ali na obeh (dvojna).
(3) Standardne kretnice so kretnice oblike 60 E, 54 E in 49 E na lesenih, betonskih ali
pragih iz sintetičnega lesa oziroma na tipu zgornjega ustroja brez tirne grede (toga podlaga betonska plošča, asfaltni sloj). Definicije, zahteve za projektiranje geometrije kretnic, zahteve
za interakcijo kolo/tirnica, postavljalne naprave in kontrola lege ostrice, kretniška menjala,
kretniška srca, premična kretniška srca ter kretniški sklopi so vsebovani v SIST EN 13232-1
do SIST EN 13232-7 in SIST EN 13232-9, TSI-Infrastruktura ter TS-Z.
(4) Kretnica mora biti take konstrukcije, da je omogočen prerez kretnice z vozilom, ki pelje
po ostrici v smeri, ki zanj ni postavljena. Kretnica se pri tem do hitrosti vozila 60 km/h ne sme
poškodovati.
(5) Določila, ki veljajo za kretnice, se ustrezno uporabljajo tudi za tirna križišča.
54. člen
(vgrajevanje in montaža kretnic)
(1) Pri gradnjah, nadgradnjah in obnovah glavnih prog se na odprti progi in na glavnih
postajnih tirih vgrajujejo nove kretnice oblike 60 E ali 54 E. Vrsta in elementi kretnic se
določijo s projektno nalogo za vsak posamezni primer glede na prometno-tehnološke
zahteve, opremljenost s signalnovarnostnimi napravami in prometnimi predpisi. Različne
hitrosti na posameznih voznih poteh so dopustne le v primerih, kadar tudi signalne naprave
omogočajo označevanje hitrosti za posamezne vozne poti.
(2) Na stranskih postajnih in industrijskih tirih se vgrajujejo kretnice oblike 49 E. Na
stranskih postajnih tirih se vgrajujejo kretnice z odklonskim radijem 190 m ali 200 m ali več.
Izjeme določa upravljavec. Na industrijskih tirih je dovoljeno vgrajevanje tudi drugih vrst
kretnic.
(3) Pri nadgradnji in obnovi postajnih tirov glavnih prog, z izjemo glavnih prevoznih tirov, in
pri nadgradnji ter obnovi odprte proge in postajnih tirov regionalnih prog se lahko vgrajujejo
tudi rabljene kretnice standardnih oblik, če njihova obraba ne presega dovoljenih toleranc.
(4) Križiščne kretnice se vgrajujejo tam, kjer se dva tira sekata pod ostrim kotom in ni
dovolj prostora za vgraditev dveh enojnih navadnih ali ločnih, nasprotno usmerjenih kretnic,
ki lahko opravljata isto funkcijo. Križiščne kretnice se ne smejo vgrajevati na odprto progo ali
v glavne prevozne tire glavnih prog. Izjeme od tega pravila lahko dovoli upravljavec.
(5) Tirnice v kretnicah glavnih prevoznih tirov morajo biti enake ali močnejše oblike kot
tirnice tira, v katerega se kretnice vgrajujejo. Izjeme pri vgradnji kretnic v drugih tirih dovoli
upravljavec.
(6) Kretnice se ne smejo vgrajevati na nagibih, ki so večji od 10 ‰, razen če gre za
industrijske tire, in na drče ranžirnih postaj. Izjeme od tega pravila lahko dovoli upravljavec.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

92 / 19. 11. 2010 /

Stran

13851

(7) Kretnice se ne smejo vgrajevati na nivojske prehode. Minimalna oddaljenost kretnice
od nivojskega prehoda mora biti po izvedeni nadgradnji ali obnovi praviloma 20 m. Izjeme od
tega pravila lahko dovoli na podlagi utemeljenega razloga upravljavec.
(8) Upravljavec v utemeljenih primerih, podprtih s tehnično-tehnološko in finančno
ekonomsko analizo, lahko odobri vgradnjo kretnic v predore in na premostitvene objekte.
(9) Pri montaži in vgradnji kretnic je treba upoštevati načrte in navodila proizvajalca ter
navodila standardov SIST EN 13232-1 do SIST EN 13232-7 in SIST EN 13232-9, TSIInfrastruktura ter TS-Z.
(10) Kretnice se ne smejo vgrajevati na premičnih delih premostitvenih konstrukcij. Med
premičnimi deli premostitvenih konstrukcij, skupne dolžine več kot 40 m, in med kretniškim
menjalom morajo biti zagotovljene naslednje dolžine:
Skupna dolžina premostitvene
Najmanjša dolžina med premičnim
konstrukcije
delom konstrukcije in menjalom
41 m do 60 m
10 m
61 m do 90 m
20 m
91 m in več
30 m
Tabela 23: Najmanjše dolžine med premičnim delom premostitvene konstrukcije in menjalom
kretnice
(11) Pred vgraditvijo kretnice mora biti spodnji ustroj pravilno izveden in utrjen, nagib
planuma mora zagotavljati potrebno odvodnjavanje, zagotovljeno mora biti vzdolžno
dreniranje planuma. Po potrebi se vgradi tamponski sloj minimalne debeline 20 cm oziroma v
skladu z rezultati geomehanskega poročila. Vsa zemeljska dela je treba izvesti v suhem
vremenu in pri temperaturi nad 0 °C.
(12) Tirna greda v kretnici mora biti iz tolčenca debeline d ali D in mora izpolnjevati iste
pogoje, kot se zahtevajo za tirno gredo v progi.
(13) Kretniški pragi morajo biti ravni, ležišča za drsne blazine in podložne plošče pa
morajo biti v isti ravnini. V menjalu se morajo vgrajevati ostro robni pragi, uporaba topo
robnih pragov na srednjem delu kretnice pa je dopustna, če na tem delu niso predvidene
naprave za preprečevanje vzdolžnega pomikanja tirnic. Razpored, dolžina in razmik pragov
morajo biti skladni s projektno dokumentacijo kretnice.
(14) Kretniški deli se morajo pazljivo nakladati in razkladati, s primernimi orodji in opremo
za dvigovanje ali spuščanje. Prepovedano jih je prosto spuščati po legah ali jih metati z
vagona. V skladišču ali na deponiji se morajo kretniški deli zložiti na lesene lege, ki so
postavljene v razmiku do 5 m, debeline najmanj 10 cm. Biti morajo ena nad drugo, če se deli
zlagajo v več vrst. Kretnice se montirajo po projektni dokumentaciji ali izvedbenem načrtu na
vodoravnem montažnem odru. Izvede se interni prevzem z zapisnikom. Vsi stiki v kretnici so
brez dilatacij, če s projektno dokumentacijo ni drugače določeno.
(15) Stika na začetku kretnic morata biti pravokotna v tolerančnem območju 2 mm. Zaradi
kontrole pravokotnosti začetka kretnice je treba pred varjenjem pravokotnost stika zavarovati
z oznako na primernem mestu. Začetka ostric morata biti vedno na ničelni točki (predpisani
oddaljenosti od začetka kretnice), ki se zavaruje na enak način kot začetek kretnice.
(16) Pri puščičastih zapahih, čigar glavi pravimo tudi lastovičji rep, mora biti enak razmik
med levim in desnim zapahom in zveznim drogom. Prav tako morata biti preklopa levega in
desnega puščičastega zapaha enaka, enaki morata biti tudi odprtini med glavno tirnico in
odmaknjeno ostrico na obeh straneh.
Kretniški zapah je konstruktivni del kretnice, ki mora zagotavljati tesno in zanesljivo
prileganje ostrice h glavni tirnici (dovoljeno odstopanje 0,5 mm). S tem mora biti
zagotovljeno, da sledilni venec ne more zaiti med ostrico in glavno tirnico. Obenem pa je
potrebno, da je puščičasti zapah nasproti ležeče odmaknjene ostrice, s pomočjo zveznega
droga, tesno ukleščen v vklopniku (ohišju). Na ta način je zagotovljen potreben prostor med
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odmaknjeno ostrico in glavno tirnico. Pri prestavljanju puščičastega zapaha se zvezni drog
premakne za 220 mm, ostrici pa po 160 mm (hod kretnice). Preostalih 60 mm hoda
zveznega droga je potrebnih za zapahovanje in odpahovanje puščičastega zapaha. Kretniški
zapah je prikazan na spodnji sliki.

Slika 22: Kretniški zapah
55. člen
(hitrost preko kretnic)
(1) Hitrost preko kretnic v glavni smeri je enaka največji dovoljeni progovni hitrosti odseka
proge, na katerem je kretnica vgrajena, hitrost v odklonski smeri pa je odvisna od polmera
odklonskega radija kretnice in bočnega pospeška 0,65 m/s2.
(2) Pri določitvi največjih progovnih in omejenih oziroma odklonskih hitrosti preko kretnic
je treba upoštevati tudi določila Signalnega in Prometnega pravilnika.
(3) V kretnicah z največjo dovoljeno progovno hitrostjo več kot 100 km/h se morajo
vgrajevati srca v monoblok izvedbi oziroma toplotno obdelana varjena sestavljena srca.
Uporabo slednjih je treba, v odvisnosti od hitrosti in prometne obremenitve, upravičiti s
prometno-tehničnim in ekonomskim izračunom.
(4) Če niso s projektno nalogo določene podrobnejše zahteve glede vrste kretnic in če
niso podane nobene druge zahteve, se lahko za tehnično brezhibne kretnice uporabijo
podatki iz naslednje tabele:

Polmer
kretniške
krivine
(m)
2500
2200
1200
760
500
300
215∗
190,
200∗∗

Največja hitrost
preko kretnice
v premo [km/h]
Kot na odprti
progi
Kot na odprti
progi
Kot na odprti
progi
Kot na odprti
progi
Kot na odprti
progi
Kot na odprti
progi
100

v odklon [km/h]
130
120
100
80
65
50
40
40

Mesto vgraditve
kretnic
Cepne kretnice in kretnice v tirnih
zvezah na progah za V=160 km/h
Na glavnih progah kot cepiščne in
kretnice v tirnih zvezah
Na glavnih progah, po potrebi na
regionalnih progah na glavnih
prevoznih tirih postaj
Na ranžirnih postajah in v industriji
Na omejenem prostoru pri stranskih
postajnih tirih vseh prog in kot ščitna
kretnica
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215
80
40
Na postajnih in stranskih tirih
180
60
35
Na postajnih in stranskih tirih
∗
- Simetrična zunanja kretnica
∗∗
- Kretnice 49 E z R = 190 oz. 200 m se vgrajujejo v stranske postajne in ščitne tire
glavnih prog ter v vse tire regionalnih prog. Kadar tehnični parametri in krajevne
razmere na delu proge ne dopuščajo hitrosti vlakov nad 100 km/h, potrebe prometa pa
ne zahtevajo vožnje v odklon nad 40 km/h, tedaj se te kretnice lahko izjemoma
vgrajujejo tudi v glavne prevozne tire glavnih prog s hitrostmi do 100 km/h in kretnice
54E (60E) z R = 190 oz. 200 m s hitrostmi nad 100 km/h.
Tabela 24: Dovoljene hitrosti čez kretnice
(5) Največje omejene hitrosti preko nenadvišane kretnice, navedene v prejšnji tabeli, se
izračunajo po naslednji enačbi:

Vmax = 2,91 R
R je polmer kretnice v m.
Za krivinske kretnice v nadvišanju se dopustna hitrost v odklon določi s projektno
dokumentacijo.
56. člen
(krivinske kretnice)
(1) Krivinske kretnice so tiste kretnice, pri katerih je glavni tir delno ali v celoti v krivini.
Ločimo notranje in zunanje krivinske kretnice. Notranja krivinska kretnica je tista kretnica, pri
kateri sta središči krožnih lokov glavnega in odklonskega tira na isti strani. Zunanja krivinska
kretnica je tista kretnica, pri kateri sta središči krožnih lokov glavnega in odklonskega tira na
različnih straneh. Kretnice, ki so vgrajene deloma ali v celoti v prehodnici, se imenujejo
parabolične kretnice.
(2) V glavnih prevoznih tirih se lahko vgradijo krivinske kretnice ob pogoju, da se s tem
ukrepom izboljša tirna situacija.
(3) Krivinske kretnice se izdelujejo in vgrajujejo po projektni dokumentaciji ali izvedbenih
načrtih, ki so izdelani za konkretno lokacijo. Krivinske kretnice so praviloma nadvišane.
(4) Mejni polmer krivine, do katerega lahko ukrivimo odklonski tir notranje krivinske
kretnice brez dodatne razširitve, je, odvisno od polmera osnovne oblike kretnice, določen v
naslednji tabeli:
Polmer osnovne
Mejni polmer
Polmer osnovnega
oblike kretnice
odklonskega tira
tira, v katerega se
(m)
ukrivljene kretnice
kretnica vgrajuje
190, 200
175
2217
300
200
603
500
200
334
760
300
497
1200
442
700
Tabela 25: Minimalni polmeri odklonskega tira
(5) V primeru sprememb navadnih kretnic v krivinske uporabljamo kretnice z ločnim
srcem. Kretnice z ravnim srcem se krivijo samo z dovoljenjem upravljavca.
(6) V notranjih krivinskih kretnicah nadvišanje ne sme biti večje od 120 mm, v zunanji
krivinski kretnici ne večje od 100 mm, primanjkljaj nadvišanja pa ne večji od 100 mm.
Uporabo večjega primanjkljaja nadvišanja lahko izjemoma odobri upravljavec.
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(7) Za krivinske kretnice v nadvišanih tirih je treba izdelati višinski načrt, v katerem bo
prikazan vertikalni potek vsakega tirnega traku kretnice posebej in dokazano, da so
medsebojna razmerja nagibov tirnih trakov v dopustnih mejah, predpisanih za prehodne
klančine.
57. člen
(tirna križišča)
(1) Tirna križišča so naprave, ki omogočajo križanje dveh tirov v istem nivoju. Tirna
križišča omogočajo neovirano vožnjo vozil po vsakem tiru preko mesta križanja, ne pa tudi
odklonske vožnje z enega na drugi tir.
(2) Tirna križišča z nepremičnimi srci se ne smejo vgrajevati na odprti progi in na glavnih
prevoznih tirih postaj. Za vgrajevanje tirnih križišč sicer veljajo ista pravila kot za vgrajevanje
kretnic.
(3) Tirna križišča se med sabo razlikujejo po kotu križanja, polmeru krivine tira (v primeru
krivinskih tirnih križišč), obliki tirnic, iz katerih je tirno križišče izdelano, in izvedbi srca.
(4) Tirnice tirnega križišča morajo biti enake ali močnejše oblike kot tirnice tira, v katerega
se tirno križišče vgrajuje. Izjeme pri vgradnji tirnih križišč v drugih tirih dovoli upravljavec.
(5) Za projektiranje, izdelavo in dobavo tirnih križišč veljajo ista določila tega pravilnika,
kakor za kretnice.
(6) Krivinska tirna križišča je dovoljeno vgrajevati le z dovoljenjem upravljavca. Pri
krivljenju ostane odklonski kot nespremenjen in obe smeri dobita enak radij. V krivinska
križišča se lahko predelajo križišča z odklonskim kotom najmanj 1:9. Najmanjši polmer
krivljenja je 450 m. Pri polmerih, manjših od 1000 m, so potrebna posebna dvojna srca. Pri
polmerih, manjših od 750 m, so potrebna dodatna kolesna vodila.
58. člen
(dovoljene tolerance)
(1) Nove vgrajene kretnice morajo imeti mere, ki so določene z načrtom za vsako kretnico,
s standardi ali tehničnimi specifikacijami. Prevzemne tolerance pri vgrajevanju novih kretnic
so določene v načrtih kretnic oziroma v standardih serije SIST EN 13231 in TS-Z.
(2) Dopustna odstopanja od predpisanih mer kretnic v obratovanju so:
1. v širini tira na glavnih postajnih tirih
- za hitrosti ≤ 80 km/h
+7 mm
in
-3 mm
- za hitrosti 80 < V ≤ 120 km/h
+5 mm
in
-3 mm
- za hitrosti 120 < V ≤ 160 km/h
+4 mm
in
-3 mm
2. v širini tira na drugih postajnih tirih, pri V ≤ 40 km/h
+12 mm in
-5 mm
3. v širini žleba pri kolesnih vodilih so:
- za hitrosti do 120 km/h
+4 mm
in
-1 mm
- za hitrosti >120 do 160 km/h
+2 mm
in
-1 mm
4. med notranjim robom kolesnega vodila in voznim robom vrha srca
- za hitrosti do vključno 100 km/h
+3 mm
in
-2 mm
- za hitrosti >100 do 160 km/h
+2 mm
in
-2 mm
5. v pravokotnosti stika na začetku in koncu kretnice
±3 mm
6. razmik med osnovno tirnico in odprto ostrico na mestu,
kjer je puščičasti zapah pritrjen na ostrico
+4 in -5 mm
7. razmik iz predhodne točke mora biti najmanj
58 mm
(3) Kontrola pravilnosti lege primaknjene ostrice se izvede tako, da se med njo in osnovno
tirnico vloži predmet debeline 5 mm. Centralno postavljena kretnica se tedaj ne sme
zapahniti, pri ročno postavljivi kretnici pa se utež ne sme prestaviti do konca. Pri kretnicah z
elektropostavljalno napravo se kontrolni kontakti v napravi ne smejo zapreti.
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(4) Zanesljivost zapahovanja kretnic, zavarovanih s ključavnicami, ugotavljamo tako, da
kretniško utež prestavimo v nasprotno smer, pri čemer mora puščičasti zapah imeti najmanj
5 mm preklopa, pri drugi zapori (če obstaja) pa mora puščičasti zapah zdrsniti v zarezo
zveznega droga. Kaveljčasti zapah mora imeti v tem primeru 10 do 15 mm preklopa.
59. člen
(preme pred, med in za kretnicami)
(1) Med začetkoma dveh kretnic z odklonskima tiroma v nasprotnih smereh je treba
vstaviti vmesno premo (vmesno krivino pri krivinskih kretnicah) dolžine 0,15V pri V>65 km/h
in 0,10V pri V≤65 km/h, pri čemer je V omejena hitrost preko kretnice, ki je izračunana glede
na manjši odklonski radij. Pri kretnicah s polmerom, manjšim od 200 m, mora biti vmesna
prema najmanj 6 m, če pa je med kretnici treba vgraditi izolirani stik, mora znašati vmesna
prema najmanj 7 m.

Slika 23: Vmesna prema med kretnicama
(2) Med začetkoma dveh kretnic z odklonskima tiroma v isti smeri se vmesna prema lahko
opusti pri kretnicah, ki imajo tangencialne ostrice, pri kretnicah z ostricami, ki niso
tangencialne, pa je potrebna minimalna vmesna prema 6 m.

Slika 24: Vmesna prema med kretnicama
(3) V kretniških nizih, kjer se začetek kretnice priključuje na konec prejšnje kretnice, mora
biti takšna vmesna prema, ki zagotavlja vgradnjo normalnih progovnih pragov v območju
menjala naslednje kretnice. Če je med kretnicama izolirani stik, je potrebna vmesna prema
dolžine najmanj 7 m. Izjemo od tega pravila odobrava upravljavec, in sicer za kretnice, ki
niso izolirane, za kretnice, katerih tirna širina ni razširjena, in za kretnice, ki imajo enako tirno
širino.

Slika 25: Vmesna prema med kretnicama
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(4) Pri določevanju dolžine preme je treba razlikovati kretnice z ločnim srcem in kretnice z
ravnim srcem. V obeh primerih se vmesna prema meri od konca enega do začetka drugega
kretniškega loka.
(5) Med začetkom prehodne klančine oziroma prehodnice in začetkom kretnice je treba
vgraditi vmesno premo, pri novogradnjah 0,20Vmax, pri nadgradnji in obnovi obstoječih prog
pa 0,1V za hitrosti V ≤ 65 km/h in 0,15V za hitrosti nad 65 km/h, vendar ne manj kot 6 m, kot
je prikazano na spodnji sliki. Hitrost V je hitrost v odklonski smeri kretnice.

Slika 26: Vmesna prema pred kretnico
(6) Vmesna prema med koncem kretnice in začetkom krožnega loka s prehodnico ali brez
nje mora biti pri novogradnjah praviloma 0,20Vmax, pri nadgradnji in obnovi obstoječih prog pa
najmanj 6 m. Priključni lok se lahko prične šele za zadnjim skupnim pragom kretnice.

Slika 27: Vmesna prema za kretnico
(7) Med kretnici, ki se vgrajujeta v enotni krožni lok (R0), ni potrebno izvesti vmesne preme
tako, da se konec prve kretnice nadaljuje z začetkom naslednje kretnice. Tir z radiem
krožnega loka, enakim radiu odklonskega tira kretnice, se lahko nadaljuje zvezno tudi v
območju dolgih skupnih pragov kretnice.
60. člen
(naprave za gretje kretnic)
(1) Z napravami za gretje kretnic morajo biti, odvisno od klimatskih razmer, opremljene
vse kretnice, ki so vključene v relejni ali elektronski sistem zavarovanja. Območje gretja
kretnic mora obsegati vse gibljive dele. Pri vgradnji grelnih naprav ne sme biti posega v
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konstrukcijo kretnice. V kolikor klimatske razmere zahtevajo, je treba ogrevati tudi zapahe
oziroma vklopnike.
(2) Pred začetkom grelne sezone, ki jo določi upravljavec, se morajo naprave za gretje
kretnic pregledati in preveriti. Tehnično stanje naprav mora biti pred začetkom zimske
sezone takšno, da omogoča njihovo uporabo v vsakem trenutku. Pred grelno sezono se
naprave preverjajo po načrtu odvijanja prometa v zimskih razmerah.
VII. NEPREKINJENO ZAVARJENI TIR
61. člen
(pogoji za vgrajevanje NZT)
(1) Neprekinjeno zavarjeni tir je sodobna konstrukcija zgornjega ustroja s tirnicami,
zavarjenimi v poljubne dolžine, z nepomičnim srednjim delom ter pomičnima koncema na
vsaki strani. NZT se vgrajujejo, vzdržujejo in nadzirajo v skladu z določili tega pravilnika,
objave UIC 720, SIST EN 14730-1 do 2 ter TS-Z.
(2) Najkrajši kos tirnice, ki se vari, mora biti daljši od razmika treh pragov oziroma mora
biti dolg najmanj 2 m.
(3) Tir se lahko vari v NZT:
- kadar sta zgornji in spodnji ustroj tira urejena in stabilna,
- kadar je tirna greda iz tolčenca predpisane granulacije in profila,
- kadar je tir reguliran in stabiliziran,
- kadar je pritrdilni pribor standardne oblike čvrsto in zanesljivo pritrjen in
- kadar vsi elementi tira ustrezajo določilom tega pravilnika in so v takem tehničnem
stanju in medsebojnem odnosu, da ima tir kot celota trajno stabilnost in bočni ter vzdolžni
upor.
(4) Največji dovoljeni razmik pragov pri NZT na glavnih in regionalnih progah je lahko
največ 650 mm, na industrijskih in drugih tirih pa 700 mm.
(5) Tirna greda mora biti dobro zbita ali vibrirana. Minimalna širina tirne grede od čela
praga do roba tirne grede na nivoju gornjega roba praga je 40 cm. Če tirna greda ni
vibrirana, jo je treba na čelu pragov razširiti na najmanj 50 cm ali pa ojačati z dodatnim
nasutjem v višini 13 cm.
(6) Varjenje tirnic in kretnic v NZT se obvezno izvede pri vseh gradnjah, nadgradnjah in
obnovah ali pri zamenjavi tirnic in kretnic z novimi, na odprti progi in glavnih prevoznih ter
glavnih postajnih tirih. Priporoča se varjenje tudi na stranskih postajnih tirih, industrijskih tirih
ter na vseh obstoječih progah in tirih, če so izpolnjeni pogoji, predpisani s tem pravilnikom.
(7) V NZT se lahko zavarijo tudi rabljene in regenerirane tirnice. Pred varjenjem takih tirnic
je treba tirnice ultrazvočno pregledati in ugotoviti, ali je obraba tirnic v mejah predpisanih
toleranc. Dovoljena višinska obraba tirnic za varjenje v NZT na glavnih progah je 8 mm, na
regionalnih progah in stranskih postajnih ter industrijskih tirih pa 12 mm. Dovoljena stranska
obraba tirnic na glavnih progah je 5 mm, na regionalnih progah ter stranskih postajnih in
industrijskih tirih pa 6 mm. Dve tirnici iste oblike se lahko zvarita, če se v višini ne razlikujeta
za več kot 4 mm. Izjema so prehodne tirnice, ki se varijo po posebnem postopku.
(8) Najmanjši dovoljeni polmer krivine, do katerega se NZT še lahko vgrajuje, je odvisen
od oblike tirnice, pritrdilnega pribora, razmika pragov, zbitosti in profila tirne grede in
klimatskega območja. Za naše razmere znaša 500 m pri lesenih in 400 m pri betonskih
pragih.
(9) Pri vgrajevanju NZT v krivinah z R < 500 m z lesenimi in v krivinah z R < 400 m z
betonskimi pragi je treba vgraditi naprave za povečanje bočnega upora tirne rešetke po
naslednji tabeli:
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Naprave za povečanje bočnega upora tirne
rešetke
Vrsta praga

na vsakem tretjem na vsakem
na vsakem
pragu
drugem pragu
pragu
Polmer krivine v m
Leseni
500 - 350
350 - 280
< 280
Betonski
400 - 310
310 - 250
< 250
Tabela 26: Naprave za povečanje bočnega upora tirne rešetke
62. člen
(temperature pri vgrajevanju NZT)
(1) Temperature, obravnavane v tem poglavju, se nanašajo izključno na temperaturo
tirnice. Za merjenje temperature tirnic se uporablja tirni termometer, ki mora biti izpostavljen
istim razmeram kot tirnice, ki so vgrajene v tiru. Temperatura na tirnem termometru je
identična s temperaturo tirnice šele eno uro po namestitvi termometra. Magnetni termometer,
ki se lahko uporablja le kot indikator temperature, se postavlja na vrat tirnice, na strani, ki ni
izpostavljena soncu. Odčitavanje temperature je dovoljeno 15 minut po njegovi postavitvi.
(2) Srednja letna temperatura tirnice »ts« je aritmetična sredina maksimalnih (+ 65 °C) in
minimalnih (- 30 °C) temperatur na klimatskem področju RS in znaša 17,5 °C.
(3) Potrebna temperatura tirnice »tp« je optimalna temperatura, pri kateri se vrši končno
varjenje tirnic. Tirnice morajo biti prej sproščene in v breznapetostnem stanju. Potrebna
temperatura je tp = ts + 5 °C = +22,5 °C.
(4) Temperaturni interval, v katerem je treba izvesti postopek končnega varjenja
posameznih odsekov tira, je t = tp ± 5 °C oziroma v mejah od +17,5 °C do +27,5 °C.
(5) Na območjih z blažjo klimo, kjer je povprečna temperatura višja oziroma, kjer razlika
med najvišjo in najnižjo temperaturo ni večja od 85 °C, je tp = ts.
63. člen
(vgrajevanje NZT)
(1) Za vgrajevanje v NZT se naročajo tirnice čim večjih dolžin, pri čemer je treba
upoštevati možnosti transporta in mehanizacije za polaganje tirnic. Stiki tirnic se začasno
izvedejo samo z eno (z drugo luknjo od konca tirnice) ali celo brez lukenj, če se tirnice
povežejo s posebnimi sponami, ki ne zahtevajo vrtanja lukenj v tirnice. Upravljavec lahko
samo na stranskih postajnih in industrijskih tirih ter v kretnicah na teh tirih odobri vgradnjo
tirnice z obema luknjama ob pogoju, da so bile tirnice prej ultrazvočno pregledane in da ni
bilo ugotovljenih nikakršnih napak.
(2) Pred varjenjem v odseke se tirnice polagajo z začasnimi dilatacijami, in sicer 10 mm
pri temperaturi polaganja < 10 °C, 5 mm pri temperaturi polaganja med 10 in 20 °C in 0 mm
pri temperaturi polaganja > 20 °C.
(3) Pred varjenjem tirnic v odseke do 360 m je treba tir zregulirati, odstraniti spojke, stike
nadvišati za 1 do 2 mm, napraviti dilatacijsko rego od 20 do 22 mm in premakniti prage na
razmik, ki je primeren za varjenje. Varjenje v odseke se lahko izvaja pri poljubni temperaturi,
vendar je priporočljivo, da se izvede pri temperaturi nad + 5 °C in pod + 40 °C. Izjemoma se
lahko vari tudi pri temperaturah, ki so manjše od + 5 °C, ob pogoju, da se tirnica na dolžini
enega metra na obe strani zvara prej pregreje na 50 °C. Po varjenju je treba zvare vizualno
in ultrazvočno pregledati in preveriti brezhibnost voznih površin z 1 m dolgim jeklenim
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ravnilom. Dovoljene tolerance pri brušenju zvarov na vozni površini so + 0,35 in – 0,2 mm, na
voznem robu pa + 0,2 mm in - 0,3 mm. Ob prevzemu zvarov je treba narediti zapisnik, za
vsak zvar pa se mora predložiti atest.
(4) Končno varjenje odsekov v NZT se lahko izvede šele po končni regulaciji in stabilizaciji
tira, oblikovanju tirne grede ter po sproščanju tirnic v temperaturnem intervalu od +17,5 °C do
+27,5 °C. Po varjenju končnih zvarov se tirnice pritrjujejo začenši od končnega vara, to je
prostega, proti pritrjenemu koncu. Hkrati s tem se izvajajo tudi druga dela na tiru, kot
dopolnitev in utrditev tirne grede, vgraditev naprav proti vzdolžnemu potovanju tirnic,
nameščanje in označevanje kontrolnih oznak za spremljanje vzdolžnih in prečnih pomikov
tira.
(5) Kadar končnega varjenja ni mogoče izvesti, ker je temperatura dalj časa izpod tp in po
naravni poti ni mogoče doseči potrebne temperature tp, se lahko uporabijo hidravlične
naprave za raztezanje ali naprave za umetno segrevanje tirnic. Postopek z umetnim
segrevanjem tirnic se prične na sredini odseka in se izvaja v obe smeri, in to šele potem, ko
so tirnice sproščene notranjih napetosti.
(6) Hidravlične naprave za raztezanje tirnic (tirni tenzorji) se uporabljajo v temperaturnem
razponu od 0 °C do do (tp - 5 °C). Potrebno podaljšanje tirnic se izračuna po enačbi
Δl = α Δt. Izračunane vrednosti podaljšanja je treba v času izvajanja del proporcionalno
porazdeliti po vsej dolžini tirnice.
(7) Dolžino odseka, na katerem se na umeten način ustvarijo razmere, ki so ekvivalentne
potrebni temperaturi, je treba izbrati tako, da ne more priti do zaostalih notranjih napetosti v
tirnici in da se dela končajo med odobreno zaporo tira.
(8) Pri prehodu z NZT na stikovani tir je treba pri 30, 45 oziroma 60 m dolgih tirnicah
stikovanega tira zagotoviti dilatacijo po naslednji tabeli:
Dilatacija v mm
za tirnice dolžine (m)
30
45
60
0-5
10
6
3
5-10
6
3
1
10-20
2
1
0
20-25
0
0
0
> 25
0
0
0
Tabela 27: Dilatacija na prehodu med NZT in stikovanim tirom

Temperatura tirnice
v °C

(9) Na NZT se lahko vgrajujejo samo lepljeni izolirani stiki. V tirnicah z vgrajenimi
lepljenimi izoliranimi stiki se tenzorji za raztezanje tirnic ne smejo uporabiti, razen če so
izdelani v višji kvaliteti, v skladu z upravljavčevim navodilom, ki je del njegovega sistema
varnega upravljanja.
O vgrajevanju NZT je treba voditi evidenco, ki mora vsebovati podatke o vrsti in elementih
zgornjega ustroja, ki se vgrajujejo, o temperaturi tirnic pri polaganju, varjenju v odseke,
sproščanju in končnem varjenju, sistemu pritrditve tirnic, datumu vgrajevanja in varjenja,
kilometrskem položaju odseka ter o morebitnih drugih pomembnih podatkih. Poznavanje
pravilnega vgrajevanja NZT, spremljanje in evidentiranje temperatur in drugih dogodkov v
zvezi z vgrajevanjem NZT je prvi pogoj za pravilno izvedbo, vzdrževanje, nadzor in uporabo
tira, zavarjenega v NZT.
(10) Na gibljivem delu NZT, 50 do 80 m od konca, je treba vgraditi ostrorobe prage, tir še
posebej skrbno stabilizirati, zapolniti in oblikovati tirno gredo ter vgraditi naprave za
preprečevanje vzdolžnega pomikanja tirnic. Na naslednji sliki je prikazana vgradnja
74 naprav za preprečevanje vzdolžnega pomikanja tirnic 49 E. Za vgradnjo naprav na tirih s
tirnicami sistema 54 E in 60 E veljajo določila prvega odstavka 45. člena tega pravilnika.
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Slika 28: Vgradnja naprav za preprečevanje vzdolžnega pomika tirnic 49E
(11) Za izvedbo NZT mora biti izdelan načrt varjenja, v katerem so prikazani vmesni in
končni zvari, vsa potrebna zavarovanja, vgradnja izoliranih stikov in vrstni red varjenja.
64. člen
(pogoji za dela na vzdrževanju NZT)
(1) Strojna regulacija z dviganjem tira do 30 mm se lahko izvaja le v temperaturnem
intervalu tp ± 15 °C, z dviganjem tira od 30 do 50 mm v temperaturnem intervalu tp ± 10 °C,
dvigi nad 50 mm ali večji prečni premiki tira pa se lahko izvajajo le ob pogojih, ki veljajo za
vgrajevanje NZT, in sicer v temperaturnem intervalu tp ± 5 °C.
(2) Dela, ki zahtevajo prečni in vzdolžni premik tira, odstranjevanje, sejanje, zamenjavo ali
dopolnitev tirne grede, odstranitev ali izmenjavo pritrdilnega pribora, delno ali posamezno
zamenjavo pragov ipd., se lahko izvajajo v temperaturnem intervalu tp ± 15 °C. Tovrstna dela
na gibljivem delu NZT (~100 m od končnega stika ali dilatacijske naprave) ali dela na
izmenjavi, vgrajevanju ali regulaciji naprav za preprečevanje pomikanja tirnic se lahko
izvajajo samo v temperaturnem intervalu tp ± 5 °C.
(3) Druga dela, ki zmanjšujejo stabilnost tira in vplivajo na spremembo napetosti v tirnicah,
na upor tirnic, na togost tirne rešetke in na manjši upor tirne grede, se smejo izvajati le v
temperaturnem območju od 0 °C do 40 °C.
(4) Če po končanih delih iz tega člena tir ni stabiliziran strojno in se pričakuje
zvišanje/znižanje temperature, večje od tp ± 20 °C, je treba, dokler temperatura ne pade v
območje tp ± 20 °C, zmanjšati hitrost vlakov do prevoza skupne bruto teže vlakov, ki je
navedena v naslednji tabeli:

Vrsta zgornjega ustroja

do
40.000

Leseni pragi in K pritrditev

50

Leseni pragi in elastična
pritrditev

60

Količina prometa v brt
od 40.000
od 60.000
nad
do 60.000
do 80.000
80.000
Dovoljena hitrost vlakov v km/h
80
100
>100
(normalna)
90

120

>120
(normalna)
Betonski pragi
60
90
120
>120
(normalna)
Tabela 28: Zmanjšanje hitrosti po končanih delih na NZT
65. člen
(evidence in nadzor nad NZT)

(1) Stanje NZT nadzirajo osebe, določene v SVUU. Pri tem je treba posebno pozornost
nameniti stanju naprav za preprečevanje vzdolžnega in prečnega pomikanja tirov, stanju in
urejenosti dilatacijskih naprav, lepljenih izoliranih stikov, stanju naprav za preprečevanje
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bočnega premika tira, mestom prehoda iz ene vrste tira na drugo, mestom vstopa v predor
oziroma izstopa iz njega in morebitnim spremembam v osi ali telesu proge.
(2) NZT redno pregleduje oseba, določena v SVUU, in sicer najmanj vsake tri mesece.
Poleg rednih pregledov je v času ekstremnih temperatur treba opravljati tudi občasne
preglede. To je naloga oseb, določenih v SVUU. Če se temperatura v tirnici dvigne nad
+ 45 °C ali če v zimskih razmerah nenadoma pade pod + 5 °C, je treba povečati nadzor in
preglede ter ugotovitve evidentirati.
(3) Pri pregledih se preverja zlasti:
- lega in podbitost pragov, smer tira, oblika in zapolnjenost tirne grede,
- tirnice in zvari, pri katerih je ultrazvočni pregled ugotovil notranje napake,
- stanje dilatacijskih naprav,
- lega, razpored, učinkovitost in stanje naprav za preprečevanje vzdolžnega pomikanja
tirnic,
- stanje naprav za preprečevanje bočnega premika tira,
- velikost in smer vzdolžnih premikov tirnic na točkah za kontrolo NZT,
- velikost dilatacij na konceh NZT in
- defektna mesta lokalna slaba mesta na vozni površini tirnic.
(4) Posebno pozornost je treba nameniti:
- odsekom, na katerih so se v zadnjih dveh do treh tednih izvajala dela, ki so vplivala na
stabilnost tira,
- odsekom z večjo zablatenostjo tirne grede, s slabšim pritrdilnim priborom, s slabšimi
pragi, s sanirano deformacijo ali izbočenjem tira,
- tirom na nivojskih prehodih,
- kretnicam, vključenim v NZT in
- odsekom, na katerih lahko pride do deformacij progovnega telesa.
(5) Opaznejše spremembe na NZT je treba budno spremljati, opravljati meritve in o njih
izdelovati zapisnik ter po potrebi uvesti počasno vožnjo ali ustaviti promet ter hkrati izvesti
takojšnje obnovitvene ukrepe za zagotovitev prevoznosti ter varnosti prometa.
(6) Kontrolne točke za spremljanje vzdolžnih in prečnih premikov NZT se vgrajujejo
najmanj:
- na mestih, na katerih se menjajo temperaturne razmere (vhodi in izhodi iz predora,
dolgi useki, pokriti peroni ipd.),
- na začetku prehodnic in v krivinah polmera R ≤ 500 m,
- pred mostovi in za njimi, predvsem pri dolgih jeklenih mostovih brez tirne grede,
- na odsekih z evidentiranimi premiki progovnega telesa,
- na dolgih in visokih nasipih,
- na mestih vertikalnih lomov nivelete, na večjih padcih nivelete, na območjih zaviranja
pred signali,
- na gibljivih koncih NZT in
- na kretnicah, ki so vključene v NZT (ostrici in srce).
(7) Za spremljanje premikov je treba po sproščanju in končnem varjenju označiti kontrolne
zareze na vertikalno postavljenih kosih tirnic, in sicer na nogi tirnice za spremljanje vzdolžnih
premikov, na vratu tirnice pa za spremljanje prečnih premikov. Premiki se preverjajo dvakrat
na leto, in to pri ekstremnih temperaturah. Dovoljeni vzdolžni premiki so ± 10 mm. Dovoljeni
prečni premiki so ± 5 mm. Na elektrificiranih progah se kot kontrolne točke lahko uporabijo
drogovi in portali vozne mreže, če se nahajajo na mestih, ki so primerna za vgraditev takih
točk.
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(8) Upravljavec mora izdelati obrazce, določiti vsebino in zagotoviti vodenje evidenc o
stanju in meritvah NZT. Podatki o stanju in premikih na kontrolnih točkah NZT se morajo
vnašati najmanj dvakrat na leto v času ekstremnih temperatur. Vpisovati je treba podatke o
vseh zlomih tirnic na NZT, podatke o temperaturah polaganja tira, varjenja v odseke,
končnega varjenja in o drugih razmerah pri vgrajevanju NZT.
66. člen
(zlomi tirnic, izbočenja in deformacije tira v NZT)
(1) Vsaka zlomljena ali počena tirnica, vključena v NZT, se šteje kot nevarno in zato
nevozno mesto, ki ga mora pregledati strokovno usposobljena oseba za vzdrževanje prog in
določiti nadaljnje ukrepe. Kot takojšen ukrep se morajo taka mesta zavarovati s posebnimi
zasilnimi sponami in po potrebi z namestitvijo po 10 naprav za preprečevanje vzdolžnega
pomika tirnic, na vsaki strani zloma, če s pritegovanjem tirnične pritrditve, na vsako stran
zloma v dolžini ca. 20 m, ne ustvarimo potrebne trenjske sile. Dodatno vgradimo pod samim
zlomom še tako imenovani podporni prag. Hitrost vlakov preko takega mesta ne sme biti
večja od 50 km/h, dejansko hitrost določi strokovno usposobljena oseba za vzdrževanje
prog. Vsak zlom tirnice je treba evidentirati.
(2) Če pride do zloma tirnice pri potrebni tp ali višji temperaturi ali če se takoj pričakuje
potrebna temperatura in če lahko na nastalem lomu uredimo predpisano dilatacijo, se
varjenje izvede takoj. Če je varjenje izvedeno v temperaturnem intervalu tp ± 5 °C, niso
potrebni nobeni dodatni ukrepi. V nasprotnem primeru je treba tir ob prvem pojavu
temperature tp ± 5 °C na obeh straneh zvara sprostiti na dolžini 100 m in nato ponovno
pritrditi.
(3) Če pride do zloma tirnice pri nižji temperaturi od tp in je dilatacija tirnic večja od
potrebne za varjenje, je treba izrezati del tirnice in na tem mestu vgraditi novo vmesno tirnico
iste oblike, dolžine najmanj 6 m. Pred izrezom tirnice je treba – da bi zavarovali prvotno
stanje - na zunanji strani tirnice s točkalom označiti razdaljo med točkama na obeh straneh
zloma. Stiki vgrajene tirnice se pritrdijo s spojkami, ki so pritrjene samo z zunanjimi spojnimi
vijaki. Preko takega mesta je do obnove dopustna največja hitrost 50 km/h. Vmesna tirnica
se lahko vgradi pri poljubni temperaturi pod pogojem, da se pri nastopu temperature v
temperaturnem intervalu tp ± 5 °C opravi sproščanje na dolžini 100 m na vsako stran zloma
in da se opravi varjenje tirnic v NZT.
(4) Pri zlomu tirnice pri temperaturi nad tp ± 5 °C se zlom zavaruje enako, kot je bilo
opisano prej, pri čemer je treba izkoristiti prvo priložnost s temperaturo tp ± 5 °C za varjenje
in regulacijo napetostnega stanja v NZT.
(5) Izbočenje tira je vsak horizontalni ali vertikalni premik tira, ki nastane zaradi sprostitve
notranjih tlačnih napetosti, z valovno dolžino med 8 in 20 m in amplitudo 0,16 do 1 m.
Izbočenje tira pomeni neposredno ogrožanje varnosti prometa, zato je treba tir v takem
primeru takoj zapreti in stanje sanirati.
(6) Deformacija tira je vsak horizontalni ali vertikalni premik tira, ki nastane zaradi
sprostitve notranjih tlačnih napetosti, z valovno dolžino med 4 in 8 m in amplitudo 20 do
80 mm. Če je tir deformiran, je treba uvesti počasno vožnjo s hitrostjo največ 30 km/h in
stanje sanirati.
(7) Obnova izbočenja in deformacije tira se izvede tako, da se tirnice na mestu izbočenja
ali deformacije prerežejo, odreže se presežni del tirnice, spoj se začasno zavaruje s
spojkami, na mestu stika pa se uvede počasna vožnja, ki ne sme biti večja od 50 km/h, o
čemer odloča strokovno usposobljena oseba za vzdrževanje prog. Ob prvi primerni
temperaturi je treba tir sprostiti in ponovno zavariti v NZT.
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67. člen
(varjenje in vključevanje kretnic v NZT)
(1) Kretnice, ki se nahajajo na območju NZT, morajo biti vanj zvarjene in vključene. Pri
varjenju in vključevanju kretnic v NZT je treba najprej zavariti vse notranje stike kretnice.
Pred varjenjem rabljenih regeneriranih kretnic je treba njihovo stanje podrobno pregledati.
Varjenje nestandardnih rabljenih kretnic ni dovoljeno. Zamenjati je treba vse poškodovane in
obrabljene dele in opraviti vsa potrebna navarjenja. Po potrebi se posamezni kretniški deli
pregledajo z ultrazvočnim aparatom. Pred varjenjem morajo biti kretnice regulirane in
stabilizirane, tako da so vsi geometrijski elementi v predpisani osni in višinski legi. Posebej je
treba preveriti pravilnost namestitve mehanizma za prestavljanje in zapahovanje kretnice.
(2) Če varimo več kretnic hkrati, je treba obvezno prej izdelati ustrezno projektno
dokumentacija ali izvedbeni načrt. Kretnice se varijo pri temperaturi od + 0 °C do + 25 °C.
Pritrdilni pribor je treba pred varjenjem odviti in ga po ohladitvi zvara ponovno priviti. Kretnice
se varijo po določenem zaporedju, začne se z notranjimi stiki na zunanjih tirnicah in se
nadaljuje s stikoma vmesnih tirnic na krilni tirnici, stikoma na začetku kretnice, stiki na koncu
kretnice ter konča s stikoma na obeh ostricah, pri čemer je treba posebno pozornost
nameniti položaju ostric v odnosu na pripadajoči zunanji tirnici, ki morata biti na ničelni točki.
Po varjenju vrh ostrice ne sme odstopati za več kot ± 2 mm od svojega ničelnega položaja.
Pri kretnici, ki se po varjenju vključi v NZT, se končna priključna zvara zavarita pri
temperaturi, ki se ne razlikuje za več kot za ± 5 °C od potrebne temperature tp, in to potem,
ko sta bila priključeni del dolgega traku in kretnica sproščena notranjih napetosti. Isti
postopek velja pri skupinskem varjenju več kretnic.
(3) V primeru, če se kretnica nahaja na gibljivem delu NZT, je treba pred kretnico in za njo
na dolžini 50 m vgraditi 74 naprav za preprečevanje pomikanja tirnic (oziroma v skladu s
45. členom) in na dolžini 80 m dobro zbiti tirno gredo med pragi. Pri zvarjenih kretnicah, ki
niso vključene v NZT, se priporoča vgraditev naprav za preprečevanje vzdolžnega pomikanja
tirnic na vmesnih tirnicah ter v območju srčišča. Naprave za preprečevanje vzdolžnega
pomikanja tirnic se morajo vgraditi na srednjem delu in srčišču vseh kretnic, ki so zvarjene in
vključene v NZT. Naprave se vgrajujejo na podlagi projektne dokumentacije ali izvedbenega
načrta na vsakem pragu, in to za obe smeri pomikanja tirnic.
(4) Po vključitvi kretnic v NZT je treba pri kretnicah na glavnih prevoznih tirih takoj oziroma
najpozneje v 24 urah vgraditi kontrolne točke za spremljanje vzdolžnih pomikov tirnic in
označiti lego tirnic s predpisanimi znaki, navedenimi v 80. členu tega pravilnika. Kontrolne
točke se vgrajujejo nasproti stikov-varov na vrhu menjala in nasproti vrha srca.
(5) Preko kretnic z visečimi stiki, ki so pripravljene za varjenje, je v premo dopustna
največja hitrost 50 km/h.
VIII. TIRNI ZAKLJUČKI
68. člen
(naloga in vrste tirnih zaključkov)
(1) V slepih tirih je potrebno za preprečitev vožnje preko konca tira vgraditi tirne zaključke.
(2) Na splošno razlikujemo zavorne in nepremične tirne zaključke. Med zavorne sodijo
zavorni tirni odbojniki, tirni odbojniki z vlečenimi pragovi (leseni pragovi na betonski podlagi),
zavorne cokle in posebne konstrukcije tirnih odbojnikov. Nepremična tirna zaključka sta
nepremični tirni odbojnik (zemeljski, tirnični in betonski) in čelna klančina.
(3) Nepremičnih tirnih zaključkov ni dovoljeno vgrajevati pri gradnjah in nadgradnjah. Pri
nadgradnjah je potrebno nepremične tirne zaključke zamenjati z zavornimi, kar pa izjemoma
ne velja za čelne klančine.
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69. člen
(dimenzioniranje zavornih tirnih zaključkov)
(1) Zavorne tirne zaključke je treba dimenzionirati na kinetično energijo zaletenih tirnih
vozil. Kinetična energija se izračuna po enačbi:
E=

m.v 2
[kJ ]
2

Pri čemer je: m - masa vlaka ali ranžirne garniture, ki vozi v slepi tir
v [m/s] - naletna hitrost železniških vozil
Za naletno hitrost je treba upoštevati pri izračunih:
- pri vlakovnih vožnjah
v = 4,2 m/s
- pri premikalnih vožnjah
v = 2,8 m/s
(2) Zavorno delo W zavornega tirnega zaključka se izračuna po enačbi:
W = F.lw [kJ ]

Pri čemer je: F – zavorna sila
lw – zavorna pot. Zavorna pot je premik zavorne naprave ob naletu
tirnega vozila.
Pri dimenzioniranju mora biti izpolnjen pogoj:
W ≥E

Če mora tirni zaključek varovati tirna vozila pred padcem s potniki zasedene naprave ali
varovati obratovalno pomembne naprave, mora biti izpolnjen pogoj:
W ≥ 1,5.E

Za zaključek slepega tira za ščitno kretnico, ki služi izključno bočni zaščiti pri raztezanju
vlaka:
- naj ima pri padcu nivelete i ≥ 2,5 ‰ k slepemu tiru zavorni tirni odbojnik s po štirimi
zavornimi elementi na vsaki tirnici in z zavorno potjo lw ≥ 2 m,
- pri padcu nivelete i < 2,5 ‰ k slepemu tiru ni potrebna vgradnja zavornega tirnega
zaključka. Razdalja med vrhom kretnice (stičišče glavne in odklonske smeri kretnice) in
koncem slepega tira mora znašati najmanj 30 m.
70. člen
(izvedenke in področja uporabe zavornih tirnih zaključkov)
(1) V omrežje javne železniške infrastrukture se sme vgrajevati samo zavorne tirne
zaključke, ki so v skladu s SIST EN standardi in TSI ter so odobreni s strani upravljavca.
(2) Zavorno delo naj bo opravljeno z zavornimi elementi na tirnicah ali pa z vlečenimi
pragi.
(3) Kot tirne zaključke je potrebno uporabiti zavorne tirne odbojnike. Pri nezadostnem
zavornem delu zavornih tirnih odbojnikov se smejo uporabiti tudi druge tehnične izvedenke,
ki so v skladu s SIST EN standardi in TSI ter so odobreni s strani upravljavca.
(4) Dolžina zavorne poti zavornega tirnega odbojnika lw mora znašati najmanj 4 m in ne
sme presegati 12 m. Dolžina zavorne poti mora pri novogradnjah in nadgradnjah znašati, pri
tirnih zaključkih slepih tirov, na katere uvažajo vlaki, zasedeni s potniki, najmanj 8 m.
(5) Zavorno delo W zavornega tirnega odbojnika z nB zavornimi elementi znaša:
W = nB . FB . .l w [kJ ]

Pri čemer pomenijo:
nB [ - ] = število zavornih elementov,
FB [kN] = zavorna sila enega zavornega elementa v odvisnosti od zavorne poti lw
(upoštevati podatek proizvajalca).
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(6) Kadar zavorno delo zavornega tirnega odbojnika z dodatnimi zavorami ni zadostno, se
smejo, kot zaključek peronskih tirov, na katere pretežno uvažajo težki potniški vlaki z
lokomotivo spredaj, uporabiti tirni odbojniki z drsnimi pragi.
(7) Dolžina zavorne poti lw tirnega odbojnika z drsnimi pragi pri novogradnjah in
nadgradnjah ne sme preseči 16 m in ne sme biti krajša od 8 m.
(8) Zavorno delo W tirnega odbojnika z drsnimi pragi se izračuna po naslednji formuli:
W =

nA

∑F .l

[kJ ]

i wi

i =1

Pri čemer pomeni:
nA [ - ] = število odsekov zavorne poti, ki jih je treba določiti tako, da je zavorna sila
konstantna preko njihove dolžine;
Fi [kN] = zavorna sila v odseku zavorne poti i

Fi = μ.mi .g
μ [-]

= 0,6; trenjski koeficient med lesom in betonom

mi [t]
= masa, s katero se ustvari zavorna sila Fi v odseku zavorne poti i: obtežba
podstavnih vozičkov vozil in masa tirnega odbojnika z drsnimi pragi, ki pri premiku deluje v
odseku zavorne sile in na trenjsko površino les–beton;
g [m/s2] = 9,81
lwi [m] = dolžina odseka zavorne poti i:
nA

∑ .l

wi

= lw

i =1

(9) Dodatne zavore smejo biti nameščene samo za:
- zavornimi tirnimi odbojniki, v primeru, ko je višek kinetične energije E večji od
največjega možnega zavornega dela W največjega dobavljivega zavornega tirnega
odbojnika ali
- tirnimi odbojniki z vlečenimi pragovi, kadar, razen vlečenih potniških vlakov, uvažajo v
slepe tire tudi z lokomotivami potiskani vlaki, lokomotive, elektromotorni ali dizelmotorni vlaki.
Pod zavornim tirnim odbojnikom in dodatnimi zavorami je treba tir dodatno utrditi.
(10) Zavorna pot dodatnih zavor mora znašati najmanj 2 m.
(11) Zavorno delo W dodatnih zavor se izračuna po naslednji formuli:

W=

nz

∑2F .l

Bi wi

[kJ ]

i =1

Pri čemer pomeni:
FBi [kN] = zavorna sila enega zavornega elementa dodatne zavore i; FBi je
odvisen od zavorne poti
lw [m]
= dolžina zavorne poti dodatne zavore in
nz [-]
= število dodatnih zavor
Zavorni elementi zaporedoma vklopljenih dodatnih zavor imajo različne zavorne poti, kar
vpliva na zavorno delo.
(12) Zavorne cokle se lahko uporabi le izjemoma v primerih, ko se po tiru, v hitrosti
koraka, premikajo samo posamezna tirna vozila (npr. tiri v industrijskih halah). Za začasno
zaporo tirnih odsekov je dopustno vgrajevati pregibne tirne cokle, ki se nameščajo na dodatni
tirnici. Višina tirne cokle znaša 125 mm. V primeru obratovanja tudi elektromotornih ali
dizelmotornih vlakov višina tirne cokle znaša 80 mm.
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(13) Zavorno delo W zavorne cokle se izračuna po naslednji formuli:

W = Fs . .l w [kJ ]
(14) Dolžina zavorne poti ne sme presegati 2 m.
71. člen
(izvedba tirov v območju zavornih tirnih zaključkov)
(1) Pred začetkom zavornega tirnega zaključka mora biti odsek tira v premi, v dolžini
enega vagona.
(2) Znotraj zavorne poti in območja vlečenih pragov morata biti glava in vrat tirnic brez
spojev in neravnosti (npr. spojke in zvarne žmule).
(3) V območju zavorne poti je treba upoštevati določbe tega pravilnika, ki obravnavajo
svetli profil.
(4) Razmik med normalnim stikom ali izoliranim stikom ter zavornim tirnim odbojnikom ali
začetkom območja vlečenih pragov mora znašati najmanj 3 m.
(5) V primeru, ko zavorni tirni odbojniki z vlečenimi pragovi povežejo izolirane odseke, je
treba dodatno obe strani vlečenih pragov električno ločiti med seboj in od tirnega odbojnika.
(6) Betonske plošče ali betonske grede tirnih odbojnikov z vlečenimi pragi je treba
dimenzionirati v odvisnosti od obremenitve in temeljnih tal. Zagotoviti je treba zadostno
odvodnjavanje betonskih plošč.
(7) Začetno lego tirnih odbojnikov (ravnina odbojnikov) je treba nedvoumno označiti s
fiksnim količkom ali z vremensko obstojno barvo.
(8) Če je predvideno pokritje zavorne poti, mora biti izvedeno s ploščami, katerih stične
ploskve so izvedene poševno pod kotom 45 ° in ki so tako položene druga na drugo, da se
ob premiku tirnega zaključka potisnejo druga nad drugo. Na pokritju se ne smejo nahajati
nobeni drugi predmeti.

IX. VZDRŽEVANJE IN OBNOVA ZGORNJEGA USTROJA
72. člen
(načini vzdrževanja)
(1) Vzdrževanje zgornjega ustroja je ohranjanje obratovalne sposobnosti proge na
tehničnem nivoju, ki ustreza potrebam rednega in varnega železniškega prometa. Glede na
pomen in obseg se vzdrževalna dela na zgornjem ustroju delijo na redno vzdrževanje,
obnovo in zamenjavo v okviru vzdrževanja.
(2) Pri rednem vzdrževanju se odpravljajo posamezne napake na zgornjem ustroju, ki
nastajajo v določenem časovnem obdobju, in se izvajajo predpisani pregledi, meritve in
kontrole sestavnih delov zgornjega ustroja. Z rednim vzdrževanjem se vzpostavljajo pravilni
geometrijski elementi tira in upočasnjuje obraba tirnega materiala. Med dela rednega
vzdrževanja sodijo zagotavljanje odvodnjavanja planuma in tirne grede, mazanje,
pritegovanje in preverjanje pritrdilnega materiala, nega vgrajenih pragov (okovanje,
začepljenje, premazi), podbijanje posameznih pragov, regulacija tirov in kretnic po širini,
višini in smeri na posameznih krajih, vračanje vzdolžno pomaknjenih tirnic in poravnanje
poševnih pragov, brušenje tirnic na posameznih mestih in regulacija dilatacij, uničevanje
vegetacije, odstranjevanje snega in ledu.
(3) Obnova zgornjega ustroja se izvaja načrtno v predpisanih ali na drugih osnovah
določenih časovnih obdobjih na daljših odsekih in zajema zamenjavo v okviru vzdrževanja ali
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dopolnitev posameznih elementov tira, sočasno z ureditvijo širine, višine in smeri tira, tako da
so vsi elementi in tir kot celota urejeni brezhibno. Med navedena dela sodi tudi posamezna
zamenjava v okviru vzdrževanja izrabljenih in poškodovanih tirnic, pragov, tirnega pribora,
kretnic, križišč, LIS, sejanje tirne grede na posameznih mestih, dopolnjevanje tirne grede in
manjkajočega tirnega pribora, varjenje posameznih tirnic v tiru, kretnicah in križiščih,
obdelava voznih površin vgrajenih tirnic z brušenjem na daljših odsekih in delov vgrajenih
kretnic in križišč.
(4) Zamenjava v okviru vzdrževanja pomeni popolno zamenjavo zgornjega ustroja z
novim ali obnovljenim rabljenim materialom in geometrijsko ureditev tira. Zamenjava v okviru
vzdrževanja se izvede, kadar je tir obrabljen in tako deformiran, da napak z vzdrževanjem ni
mogoče racionalno odpraviti ali pa bi bilo to ekonomsko neupravičeno. Tamponski sloji,
zaščitni sloji in obnova spodnjega ustroja se izvedejo na podlagi geološko-geomehanskega
poročila ter so predmet pravilnika, ki obravnava spodnji ustroj podsistema infrastruktura.
73. člen
(fiktivna dnevna obremenitev)
(1) Glavne in regionalne proge se, skupaj z glavnimi prevoznimi tiri, za progovzdrževalne
in plansko razvojne namene razvrščajo glede na povprečne dnevne fiktivne prometne
obremenitve v eno izmed šestih skupin, določenih v spodnji preglednici.
Skupina
Fiktivni promet v brt/dan
Skupina 1
130.000
< T(f)
Skupina 2
80.000
< T(f) <
130.000
Skupina 3
40.000
< T(f) <
80.000
Skupina 4
20.000
< T(f) <
40.000
Skupina 5
5.000
< T(f) <
20.000
Skupina 6
T(f) <
5.000
Tabela 29: Razvrstitev glede na fiktivno dnevno obremenitev
(2) Za progovzdrževalne potrebe izvede upravljavec razvrstitev glede na povprečne
dnevne fiktivne prometne obremenitve na določeni progi v preteklem letu. Za plansko
razvojne potrebe izračuna upravljavec pričakovano dnevno fiktivno prometno obremenitev na
določeni progi v predvidenem planskem obdobju.
(3) Fiktivna dnevna prometna obremenitev se izračuna (za vsak tir posebej) po enačbi:
Tf = S.(Tp + 1,4.Lp) + S.(Kt.Tt + 1,4.Lt)
V enačbi pomenijo:
Tp
Tt
Lp
Lt
Kt = 1,15
Kt = 1,30
Kt = 1,45
S=
S=
S=

povprečni dnevni obseg potniškega prometa v bruto tonah
povprečni dnevni obseg tovornega prometa v bruto tonah
povprečni dnevni obseg dela potniških lokomotiv v bruto tonah
povprečni dnevni obseg dela tovornih lokomotiv v bruto tonah
koeficient osne obremenitve (normalen)
koeficient osne obremenitve v primeru, da je v skupni obremenitvi 200
obremenitev udeležena z več kot 50 % ali v primeru, da je 225
obremenitev udeležena z več kot 25 %
koeficient osne obremenitve v primeru, da je v skupni obremenitvi 200
obremenitev udeležena z več kot 75 % ali v primeru, da je 225
obremenitev udeležena z več kot 50 %
1,00 za hitrost vlakov V ≤ 60 km/h
1,05 za hitrost vlakov 60 km/h < V ≤ 80 km/h
1,15 za hitrost vlakov 80 km/h < V ≤ 100 km/h

kN
kN
kN
kN
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1,25 za hitrost vlakov 100 km/h < V ≤ 130 km/h
1,35 za hitrost vlakov 130 km/h < V ≤ 160 km/h
74. člen
(pogoji in način dela pri vzdrževanju)

(1) Pred začetkom regulacije tira s težkimi progovnimi stroji je treba sanirati lokalno
zablatena mesta, dopolniti tirno gredo ter dopolniti, pritegniti in podmazati tirni pribor.
(2) Kadar se pri delih na zgornjem ustroju posega v niveleto tira, se mora pred mestom,
na katerem se dela začnejo, in za mestom, na katerem se dela končujejo, zagotoviti klančina
z nagibom, ki ustreza hitrosti vlakov na tistem odseku proge, pri tem pa nagib ne sme biti
strmejši od 1:400.
(3) Po končanih delih na zgornjem ustroju tira je treba preveriti opravljena dela, predvsem
tista, ki so vezana na ponovno uvedbo prometa, preveriti geometrijsko stanje horizontalnih in
vertikalnih elementov proge v primerjavi z dovoljenimi tolerancami, ponovno montirati
naprave, ki so bile demontirane pred začetkom del, preveriti naprave za preprečevanje
vzdolžnega pomikanja tirnic, preveriti obliko in zbitost tirne grede in o vsem tem izdelati
evidence in poročila o kakovosti opravljenih del. Stanje tira po vsaki končani strojni regulaciji
(vendar pred uvedbo prometa) se preveri z merilnimi napravami, vgrajenimi v strojih, ali
izjemoma z ročnimi merili ali merilnimi vozili.
(4) Brez dovoljenja prometnika ali progovnega prometnika se na izolirane odseke proge
ali na izolirane tirnice ne smejo postavljati neizolirana tirna vozila, tirna merila, orodja ali drugi
predmeti.
75. člen
(pogoji in način dela pri obnovi in nadgradnji zgornjega ustroja)
(1) Za uspešno in kakovostno izvedbo obnovitvenih del je treba prej opraviti pripravljalna
dela in izdelati investicijsko in izvedbeno dokumentacijo, izvesti postopek javnega naročila,
izbrati izvajalca, določiti nadzorni organ in pripraviti gradbišče. Pred začetkom del mora
upravljavec izdati odredbe za zagotovitev varnosti prometa med trajanjem zapore ter po njej
in za zagotovitev osebne varnosti zaposlenih delavcev.
(2) Obnova ali nadgradnja proge se izvaja po revidirani projektni dokumentaciji ali
revidiranem izvedbenem načrtu praviloma med zaporo tira. Slednja se načrtuje z operativnim
voznim redom in poteka v najmanj štiriurnih neprekinjenih intervalih.
(3) Pri vgrajevanju in vezavi tirnic različnih oblik ali enakih oblik in različnih obrab, pri
vgrajevanju in vezavi novih kretnic in tirnih križišč v tir z rabljenimi tirnicami ali tirnicami
drugačnih oblik se morajo uporabiti prehodne tirnice dolžine najmanj 6 m ali pa se izvede
prehodni zvar.
(4) Med obnovo ali nadgradnjo proge se na pobočja usekov in zasekov, v odvodne in
zaščitne jarke, nad ali ob njih ne smejo odlagati ali deponirati zemlja, odpadki, material,
orodje ipd. Odpadni material je treba okolju varno odstraniti.
(5) Največja dopustna dolžina počasnih voženj med obnovo ali nadgradnjo je največ
3.500 m, od tega 2.000 m za hitrost najmanj 30 km/h in 1500 m za hitrost najmanj 50 km/h.
Če se hkrati izvaja varjenje v NZT, je počasna vožnja lahko največ 5.000 m, od tega 2.000 m
za hitrost najmanj 30 km/h in 3.000 m za hitrost najmanj 50 km/h. Počasne vožnje s hitrostjo,
ki je manjša ali enaka 50 km/h, se morajo ukiniti najpozneje 6 dni po njihovi vpeljavi.
Počasne vožnje s hitrostjo, ki je večja od 50 km/h, se morajo odpraviti in tir usposobiti za
največjo dopustno progovno hitrost najpozneje v petih dneh po vpeljavi počasne vožnje, če
vozi po enotirni progi najmanj 50 vlakov v 24 urah, in po dvotirni progi skupaj 120 vlakov v
24 urah, oziroma v desetih dneh, če je število vlakov manjše. Označitev počasne voženje je
potrebno izvesti v skladu s Signalnim pravilnikom.
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(6) Upravljavec lahko določi bolj zahtevne pogoje, glede največjih dopustnih počasnih
voženj, če to omogoča uporabljena tehnika in tehnologija obnove ali nadgradnje zgornjega
ustroja ter predvideni varnostni ukrepi.
(7) Odgovorni vodja del za izvajanje nadgradnje ali obnove zgornjega ustroja mora biti
najmanj gradbeni inženir z ustrezno prakso in s strokovnim izpitom za opravljanje teh del, v
skladu z zakonodajo s področja graditve objektov in strokovni izpitom, v skladu s predpisi, ki
urejajo vzdrževanje železniških prog.
76. člen
(tehnični pregled in nadzor)
(1) Za novogradnje in za dela, ki se po zakonu o varnosti železniškega prometa štejejo kot
nadgradnja ali obnova in za katera je bilo izdano gradbeno dovoljenje, je treba zagotoviti
nadzor in izvesti tehnični pregled v skladu z zakonodajo s področja graditve objektov.
(2) Tehnični pregled je treba izvršiti tudi za dela pri nadgradnji ali obnovi zgornjega
ustroja, če se izvajajo po postopku za vzdrževalna dela v javno korist in je za njih zahteval
Varnostni organ izdajo novega obratovalnega dovoljenja. Dela na takih objektih se morajo
izvajati pod vodstvom in nadzorom osebe s strokovnim izpitom v skladu z zakonodajo s
področja graditve objektov in strokovni izpitom, v skladu s predpisi, ki urejajo vzdrževanje
železniških prog.
(3) Interni pregled je treba izvršiti za dela pri nadgradnji ali obnovi zgornjega ustroja, če se
izvajajo v skladu z pravilnikom, ki ureja vzdrževalna dela v javno korist, pa za njih Varnostni
organ ni zahteval izdaje novega obratovalnega dovoljenja. Dela na takih objektih se morajo
izvajati pod vodstvom in nadzorom osebe s strokovnim izpitom v skladu z zakonodajo s
področja graditve objektov in strokovni izpitom, v skladu s predpisi, ki urejajo vzdrževanje
železniških prog.
(4) Interni pregled je treba izvesti tudi za posamezna dela pri investicijskem vzdrževanju.
(5) Upravljavec v svojem operativnem predpisu določi pogoje in postopek imenovanja ter
spisek imenovanih oseb, ki lahko izvajajo in nadzirajo izvajanje del pri zamenjavah v okviru
vzdrževanja, obnov, nadgradenj in vseh drugih predpisanih del v okviru izvajanja nadzora
nad ohranjanjem obratovalnih sposobnosti podsistema infrastruktura.
77. člen
(izredni dogodki in ogrožena mesta)
(1) Dela pri izrednih dogodkih so nepredvidena dela pri odpravi posledic, ki so nastale
zaradi višje sile ali izrednih dogodkov na progi ali ob njej. Ta dela morajo imeti prednost pred
drugimi deli, in sicer vse do vzpostavitve prometa, če je bil ta prekinjen.
(2) Varnost prometa na progah in odsekih prog, ki so ogroženi zaradi višje sile (poplave,
hudourniki, zemeljski usadi in plazovi, zameti, močan veter - burja, premiki ledu itd.) in zaradi
slabega stanja zgornjega ustroja (zlomi tirnic, počene spojke, trhli pragi ipd.), mora biti
brezpogojno zagotovljena.
(3) Če so posamezni elementi zgornjega ustroja ali zgornji ustroj kot celota v slabem
stanju, je treba povečati intenziteto vzdrževanja proge, povečati število obhodov na
ogroženih delih proge, izjemoma in v neizogibnih primerih uvesti počasne vožnje, zmanjšati
osno obremenitev ali celo ustaviti promet. Odločitev o tem je v pristojnosti upravljavca. O
ustavitvi prometa ali zmanjšanju osne obremenitve je treba takoj obvestiti inšpekcijo,
pristojno za železniški promet, in varnostni organ.
(4) Za vsako potencialno ogroženo mesto mora upravljavec izdelati načrt za pravočasno
zavarovanje ogroženega mesta, zagotovitev telefonskih in drugih zvez s sosednjima
postajama, organizacijo obveščanja, zagotovitev signalnih sredstev, orodja in drugih
potrebščin ipd.
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(5) Zlomljene, počene ali poškodovane tirnice se začasno usposobijo za vožnjo z
zmanjšano hitrostjo s posebnimi jeklenimi sponami in z vgraditvijo dodatnega ali s premikom
sosednjega praga pod prelom, razpoko ali poškodovano mesto tirnice. Tirnica se pritrdi na
podloženi prag z obeh strani, prag pa se mora podbiti. Odločitev o tem, ali je počena tirnica
prevozna in kolikšna je največja dovoljena hitrost, je v pristojnosti strokovno usposobljene
osebe za vzdrževanje prog upravljalca.
V primeru zloma v območju tirnega stika, med zadnjim spojnim vijakom in skupnim
pragom, na tirnicah v predorih ali na mostovih se šteje, da je tir nevozen, dokler ga ne
pregleda odgovorna oseba upravljavca, ki odloči o nadaljnjih ukrepih. Vsak zlom tirnice je
treba evidentirati.
78. člen
(vzdrževalna dela, povezana s SV in TK napravami podsistema vodenje,
upravljanje in signalizacija)
(1) Upravljavec mora pri delih, povezanih s signalnovarnostnimi napravami, po potrebi pa
tudi pri drugih delih, zagotoviti sodelovanje predstavnikov vzdrževalca, ki je odgovoren za
vzdrževanje SV in TK naprav podsistema vodenje, upravljanje in signalizacija.
Upravljavec v operativnem predpisu SVUU določi vse potrebne ukrepe in delavce, ki jih
morajo izvajati.
(2) Tako sodelovanje je obvezno predvsem pri odkopavanju, prestavljanju in
odstranjevanju kablov, vodov, stebrov in drugih naprav jakega in šibkega toka, pri
vgrajevanju, prilagoditvi in uravnavanju zveznih drogov, puščičastih zapahov, kretniških
vklopnikov in postavljal, pri vgrajevanju in vzdrževanju naprav za zaklepanje in zavarovanje
kretnic, vgrajevanju naprav za gretje kretnic in pri vgrajevanju ali obnovi izoliranih stikov in
izoliranih odsekov ter pri nivojskih prehodih zavarovanih s SV napravami.
(3) Upravljavec mora redno vzdrževati stalne signale in signalne oznake, ki so v njegovi
pristojnosti.
79. člen
(pregled zgornjega ustroja)
(1) Pravilnost in urejenost zgornjega ustroja železniških prog se preverja z vizualnimi
pregledi, z ročnimi meritvami z merilnimi instrumenti in z merilnim vozilom ter z vožnjo na
vlečnem vozilu. Navedene naloge lahko opravljajo samo strokovno usposobljene osebe
upravljavca, predvidene v SVUU.
(2) S tem pravilnikom se predpisuje najmanjše število pregledov stanja in meritev
zgornjega ustroja v določenem časovnem obdobju. Ne glede na določbe tega pravilnika
lahko upravljavec po potrebi določi pogostejše preglede in merjenja od predpisanih na
posameznih območjih.
(3) Pooblaščena oseba upravljavca, določena v SVUU, opravlja stalno kontrolo ter meritve
in preverja stanje tirov na odseku proge, za katerega je pristojna. Skrbi, da se vzdrževalna
dela opravljajo v skladu s tem in drugimi pravilniki ter vodi evidenco o ugotovljenem stanju.
Razpolagati mora z vsemi tehničnimi podatki o elementih zgornjega ustroja za odprto progo,
glavne prevozne tire, glavne postajne, stranske postajne tire, kretnice in tirna križišča, o
geometrijskih elementih prehodnic, prehodnih klančin, krožnih krivin, o nadvišanju tira v
krivini, vmesnih premah, nagibih proge, lomih nivelet, o razširjenju tira, o temperaturi
sproščanja NZT ipd. Podatke mora sproti posodabljati in dopolnjevati.
(4) Splošni vizualni pregled zgornjega ustroja opravlja pooblaščena oseba upravljavca,
redno vsak teden, njemu organizacijsko nadrejena pooblaščena oseba pa v terminih,
določenih v SVUU, peš ali s tirnim vozilom. Obe osebi upravljavca iz predhodnega stavka sta
določeni v SVUU. Pregled obsega preverjanje splošnega stanja vgrajenih tirnic, tirnega
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pribora, pragov, tirne grede, dilatacijskih naprav, izoliranih stikov, naprav za preprečevanje
bočnih premikov tira, naprav za preprečevanje vzdolžnega pomikanja tirnic, žlebov, poleg
voznih tirnic, odvodnjavanja proge ter pregled pravilnosti in geometrijskega položaja proge v
celoti ipd. Število izrednih vizualnih pregledov na posameznih odsekih določi upravljavec
glede na stanje proge, dolžino odseka, obseg prometa in lokalne razmere.
(5) Obrabo tirnic, urejenost tirničnih stikov, velikost dilatacij na stikovanem tiru, globino ter
širino žlebov za prehod koles tirnih vozil in dimenzije tirne grede merita in preverjata
pooblaščena oseba upravljavca najmanj enkrat na leto, njemu organizacijsko nadrejena
pooblaščena oseba pa v terminih, določenih v SVUU. Obe osebi upravljavca iz predhodnega
stavka sta določeni v SVUU.
(6) Nagib in dolžine prehodnih klančin, dolžine in zakrivljenosti prehodnic, nadvišanja
zunanjih tirnic v lokih, dolžine vmesnih prem in vmesnih krivin, dolžine prem pred kretnicami
in za njimi, višinsko razmerje tirnic v premi, tirno širino v premi in krožnih lokih, smer in os
tira, stabilnost tira ter vzdolžne in višinske razlike posedkov tira izmeri z ročnimi merili
pooblaščena oseba upravljavca v terminih, določenih v SVUU, glede na pomen tira in glede
na lokacijo tira. Oseba upravljavca iz predhodnega stavka je določena v SVUU.
(7) Tehnično stanje tira na mestih počasnih voženj se pregleda v terminih, določenih v
SVUU, najmanj dvakrat na mesec.
(8) Vsak pregled je potrebno evidentirati, pomanjkljivosti, ugotovljene pri pregledu, in
rezultate meritev pa skrbno zapisati in napake odpraviti, v kolikor so izven dopustnih
tolerančnih območij.
80. člen
(merilne vožnje)
(1) Merilna vozila za kontrolo stanja zgornjega ustroja prog se morajo vpeljati v promet po
vnaprej izdelanem operativnem načrtu in v skladu z določili Prometnega pravilnika. Pri
merilnih vožnjah mora obvezno sodelovati strokovno usposobljena oseba za vzdrževanje
prog in predstavnik inšpekcije, pristojne za železniški promet. Obe osebi upravljavca iz
predhodnega stavka sta določeni v SVUU.
(2) Po meritvah se mora o tem sestaviti zapisnik. Vsebovati mora naslednje podatke:
seznam navzočih, vrsto merilnega vozila, datum in vremenske razmere snemanja, posnete
odseke proge, mesta, ki neposredno ogrožajo varnost prometa in zahtevajo takojšnje
ukrepanje ipd. Zapisniki, posnetki stanja progovnih odsekov in tabelarični izpis kritičnih
napak, ki presegajo dopustna tolerančna območja, se po merjenju izročijo v uporabo
pooblaščenim predstavnikom upravljavca. Dvojnik zapisnika se po opravljenih meritvah izroči
predstavniku inšpekcije, pristojne za železniški promet.
(3) Glavni geometrijski parametri, ki jih je obvezno treba meriti z merilnim vozilom, so:
širina tira, vegavost tira, smer tira, nadvišanje in stabilnost tira. Omogočeno mora biti
računanje standardnih deviacij in celotni signal standardne deviacije v različnih dolžinah,
začenši s 100 m.
Karakteristike tirne geometrije so podane v SIST EN 13848-1, merilni sistemi oziroma
merilna vozila v SIST EN 13848-2, ocena kakovosti tirne geometrije pa v SIST 13848-5 ter v
vseh pripadajočih aneksih.
(4) Merilne vožnje se opravljajo:
- na odsekih prog, katerih največja dovoljena progovna hitrost je večja od 120 km/h in po
katerih obratujejo vlaki z vklopljeno nagibno tehniko, dvakrat na leto, s tem da je presledek
med posameznimi merjenji največ 8 osem mesecev;
- na glavnih progah ne glede na hitrost, najmanj dvakrat na leto (spomladi in jeseni), s
tem da je med posameznimi merjenji največ 8 osem mesecev presledka;
- na regionalnih progah enkrat na leto, s tem da je med merjenji največ 15 mesecev
presledka.
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Pri gradnji tirov je treba pred uvedbo največje dovoljene progovne hitrosti, večje od
100 km/h, izvesti merilno vožnjo z merilnim vozilom kot nulto oziroma ugotovitveno meritev.
Poleg navedenih rednih merilnih voženj se lahko izvajajo tudi izredne merilne vožnje, o
čemer odloča upravljavec v skladu z določbami drugega odstavka 75. člena tega pravilnika.
(5) Merjenja se ne smejo opravljati pri temperaturah, nižjih od –5 °C ali višjih od +40 °C.
(6) Preverjanje vgrajenih tirnic (defektoskopija) se izvaja z ultrazvočnimi napravami ali z
merilnim vozilom, in sicer najmanj enkrat letno, izjemoma s presledkom 14 mesecev.
(7) Preverjanje in ugotavljanje valovitosti vozne površine ter obrabe vgrajenih tirnic za
potrebe strojnega brušenja in reprofiliranja tirnic (izvzeto je prvo brušenje tirnic takoj po
vgradnji) ter meritev jakosti hrupa med vožnjo tirnih vozil se opravlja v skladu s potrjenimi
letnimi načrti vzdrževalnih del upravljavca ter v skladu s TS-Z. Meritve se izvajajo s
posebnimi merilnimi vozili na daljših odsekih ali ročno na posameznih mestih na odprti progi
ali na postajnih tirih.
Pri meritvah valovitosti vozne površine tirnice, ki je vir hrupa med vožnjo tirnih vozil, je
treba upoštevati tudi SIST EN 15610.
(8) Na progah, po katerih obratujejo vlaki z vključeno nagibno tehniko, je treba meriti tudi
vrednost dinamičnih parametrov sil med kolesom in tirnico. Pri hitrostih nagibnih vlakov je
treba dinamične meritve izvesti vsakih 12 mesecev, izjemoma s presledkom 14 mesecev.
(9) Tolerančna območja velikosti mejnih vrednosti dinamičnih parametrov so naslednja:
Parameter

Enota mere

C

Y/Q

konstanta

1,01 – 1,20

b

m/s

2

1,80

Yefekt/Qkrit
kN
54,2/46
Tabela 30: Tolerančna območja dinamičnih parametrov
pri čemer pomeni C vrednost prekoračitve, ki je nad dovoljeno, in zahteva odpravo v 24 urah
in zmanjšanje hitrosti na lokalno dovoljene hitrosti za konvencionalne vlake.
(10) Meritve dinamičnih parametrov je treba izvajati tudi pred predvidenim bistvenim
povečanjem progovne hitrosti in pri bistvenih spremembah geometrije proge, pri čemer se za
bistveno povečanje progovne hitrosti šteje dvig hitrosti za 25 % pri hitrostih do vključno
100 km/h in 20 % pri hitrostih nad 100 km/h.
(11) Pri dinamičnih meritvah je treba upoštevati tudi SIST EN 12299.
81. člen
(pregled kretnic in tirnih križišč)
(1) Upravljavec mora zagotavljati ažurne tehnične podatke za kretnice in tirna križišča na
svojem območju. Podatki morajo vsebovati naziv prometnega mesta, kjer so kretnice ali tirna
križišča vgrajena, številko kretnice ali tirnega križišča, obliko, polmer, kot, smer, stacionažo,
nagib proge, predpisane mere za širino in tolerance na natanko določenih mestih na kretnici
ali tirnem križišču, širine in globine žlebov in dopustno odprtino na vrhu odmaknjene ostrice.
(2) Urejenost oziroma brezhibnost vgrajenih kretnic in tirnih križišč se preverja s pregledi
in merjenji.
Z vizualnim pregledom se ugotavlja brezhibnost vseh jeklenih delov kretnice ali tirnega
križišča, tirnega pribora in pragov, stanje tirne grede in odvodnjavanje, signalnega nastavka
in ločnice ter čistost in podmazanost kretnice in stanje izoliranih delov.
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Z merjenjem kretnice se preverjajo širina tira, višinski odnos tirnic, razdalja med notranjim
robom kolesnega vodila in voznim robom konice srca, smer in niveleta kretnice, pravokotnost
in posedenost stikov, prileganje in odprtina ostric, potrebna sila za prestavljanje ostric, mere
žlebov, stabilnost kretniških pragov, naleganje ostric na drsalnike, zvarjena in navarjena
mesta, morebitno pomikanje posameznih delov kretnice, velikost dilatacij na stikih, obraba
tirnic, srca in ostric. Kretnice in križišča se merijo z ročnim ali elektronskim tirnim merilom na
mestih, ki so določena v standardih za posamezne kretnice, ali v ustreznih objavah UIC ter
TS-Z.
(3) Obseg dela pri rednih in glavnih (letnih) pregledih je v osnovi enak in je opisan v
prejšnjem odstavku. Namen rednega pregleda je ugotoviti, ali so se kritične vrednosti
povečale in ali so se pojavile nove pomanjkljivosti. Pri rednih pregledih se, poleg vizualnega
pregleda, meri samo tirna širina na vrhu ostric, vrhu srca in pri enojnih navadnih kretnicah na
sredini med vrhom ostric in elastičnim členkom ostric ter med notranjim robom kolesnega
vodila in voznim robom konice srca.
Če so bile pri zadnjem merjenju ugotovljene vrednosti tik pod še dopustnimi, je treba tudi
pri rednem pregledu opraviti kompletno merjenje, tako kot pri glavnem pregledu.
Pregled v obsegu glavnega pregleda se izvede tudi v primeru, če je prišlo na kretnici do
stanja, ki bi lahko povzročilo preseganje dovoljenih toleranc.
(4) Pregled in merjenje kretnic in tirnih križišč se izvaja po dinamiki, ki je določena v
naslednji tabeli:
V ≤ 160 km/h
Način pregleda Vrsta pregleda Tf > 30 000 t/dan Tf ≤ 30 000
t/dan
Vizualno
Stalni nadzor Enkrat na dva
Enkrat na mesec
tedna
Z merili
Redni
Vsake 4 mesece Vsakih 6
(največ 5
mesecev (največ
mesecev)
7 mesecev)
Glavni
Enkrat na leto
Enkrat na 2 leti
Tabela 31: Pregledi in merjenje kretnic

Tf ≤ 6 000 t/dan
Enkrat na tri
mesece
Enkrat na leto
-

(5) Redne glavne preglede kretnic in tirnih križišč izvaja pooblaščena oseba upravljavca.
Obe osebi upravljavca iz predhodnega stavka sta določeni v SVUU. Pri obeh vrstah
pregledov mora biti zagotovljena prisotnost pooblaščenih strokovnjakov s področja SV
naprav podsistema vodenje, upravljanje in signalizacija ter še dodatno EE naprav
podsistema energija na elektrificiranih progah. Prisotnost slednjih strokovnjakov ni potrebna,
v kolikor z vsemi strokovno potrebnimi znanji za pregled kretnic in tirnih križišč dokazano
razpolaga ena pooblaščena oseba upravljavca.
Upravljavec v operativnem predpisu SVUU določi vse potrebne ukrepe in delavce, ki jih
morajo izvajati.
(6) Upravljavec lahko po potrebi, v skladu z določbami drugega odstavka 79. člena tega
pravilnika, in po posebnem razporedu odredi tudi izredne preglede in merjenja kretnic in
tirnih križišč.
(7) Vizualne preglede opravlja pooblaščena oseba upravljavca, kot je določeno v SVUU.
(8) Datum pregleda kretnic ali tirnih križišč se vpisuje v Prometni dnevnik prometnega
mesta, na katerem je bil opravljen oziroma v Prometni dnevnik najbližjega zasedenega
prometnega mesta, če se pregled opravlja na nezasedenem prometnem mestu. O rezultatih
pregledov in meritvah ter s tem povezanih ukrepov je treba voditi evidenco merjenja kretnic
in tirnih križišč, ki jo vodi pooblaščena oseba upravljavca za izvedbo pregleda kot je
določeno v SVUU.
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(9) Na glavnih prevoznih tirih se ultrazvočni pregled kretnic in tirnih križišč izvaja s
kontinuiranim merjenjem z ultrazvočnim vozilom ali z ročnimi ultrazvočnimi napravami (UZN).
Vrsta pregleda in minimalni časovni razmiki med posameznimi pregledi so podani v spodnji
tabeli. Poleg navedenih rednih ultrazvočnih pregledov se lahko izvajajo tudi izredni pregledi,
o čemer odloča upravljavec v skladu z določbami drugega odstavka 79. člena tega
pravilnika.

Kretnice v glavnih prevoznih tirih

UZN

2

Kretnice, obremenjene z osnimi obremenitvami ≥ 22,5 t
in razdelilne kretnice stopnje 1 – 3 na ranžirnih postajah

UZN

3

Prehitevalni tiri > 100 km/h

UZN

4
5

Vpeti kovani in varjeni del ostric (po UZN iz točke 1 te
tabele)
Ne vpeti kovani in varjeni del ostric (po UZN iz točke 1 te
tabele)

6

Vzmetna mesta na ostricah (po UZN iz točke 1 te tabele)

7

Enojno srčišče, členkasto ali vzmetno gibljivo

ročno
ročno
vrtinčni
tok
ročno

normalno
največ
normalno
največ
normalno
največ
normalno
največ
normalno
največ
normalno
največ
normalno
največ

120 < V < 160

Metoda
preverjanja

Zap. št.
1

80 < V < 120

Presledek
med
preverjanji

Objekt preverjanja

V < 80

Najvišja hitrost za
konvencionalna oziroma
vozila z nagibno tehniko
[km/h]

Presledek med
inšpekcijami v mesecih
241)
12
6
301)
14
8
12
14
12
6
14
8
24
12
6
30
14
8
4
4
4
5
5
5
4
4
4
5
5
5
4
4
4
5
5
5

1)

Pri progah z dovolj. V < 80 km/h in Tf < 6000 t/dan se lahko po naročilu pooblaščene osebe
upravljavca opustijo ultrazvočne meritve tirnic, če na njih v zadnjih dveh letih ni bilo opaziti
nobenih nenavadnosti (povečano število lomov tirnic oziroma notranje napake, ki dajo slutiti
na utrujanje tirnih materialov).
Tabela 32: Ultrazvočni pregledi kretnic in križišč
82. člen
(vzdrževanje izoliranih stikov)
(1) Po izoliranih stikih je prepovedano udarjati, prav tako je prepovedano vijake privijati ali
odvijati. Pragi v območju izoliranih stikov morajo biti še posebej skrbno in enakomerno
podbiti.
(2) Konci tirnic na izoliranem stiku se morajo redno preverjati, da se pravočasno ugotovi
nastajanje nohtov. Če se ti pojavijo, jih je treba odstraniti s primernim orodjem, da ne
nastane spoj med izoliranima tirnicama in da se ne poškoduje izolacijski vložek.
(3) Segrevanje tirnic nad 100 °C ni dovoljeno na razdalji, manjši od 1 metra od spojke
izoliranega stika. V območju izoliranega stika se ne sme izvajati varjenje, navarjanje ali
brušenje tirnic, če bi se s tem temperatura v stiku dvignila nad 100 °C.
(4) Pregled in kontrolo izoliranih stikov mora, ob navzočnosti pooblaščenih strokovnjakov
upravljavca iz področja SV naprav, opraviti pooblaščena oseba upravljavca najmanj enkrat
na štiri mesece na glavnih prevoznih tirih glavnih prog oziroma najmanj enkrat na leto na
vseh drugih tirih, kot je določeno v SVUU.
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83. člen
(vodenje evidenc)
(1) Upravljavec mora zagotoviti na vseh potrebnih mestih situacijske načrte vseh
prometnih mest ter vzdolžne profile proge in poleg evidenc, predpisanih za NZT, voditi še
evidence zgornjega ustroja o:
- vgrajenih tirnicah, kretnicah in tirnih križiščih (tip, kakovost, dolžina),
- meritvah obrabe tirnic,
- vgrajenem drobnotirnem materialu,
- vgrajenih pragih (tip, dolžina, material, razmik),
- tirni gredi,
- počenih tirnicah in zvarih,
- meritvah odprtin na dilatacijskih napravah,
- vgrajenih izoliranih stikih,
- nivojskih prehodih, ki mora zajemati meritev preglednostnega trikotnika,
- vgrajenih tirnih mazalnih napravah,
- stalnih oznakah na progi,
- geometrijskih elementih proge (vzdolžni profil, situacije prometnih mest),
- največjih dovoljenih progovnih hitrostih, počasnih vožnjah, omejenih hitrostih,
- zaporah prog in tirov,
- strojnih regulacijah tirov, kretnic ter tirnih križišč,
- testnih odsekih,
- pregledih in rezultatih merilnih voženj na zgornjem ustroju podsistema infrastruktura,
- meritvah svetlih profilov,
- dolžini postajnih tirov (uporabni in dejanski) in
- stalnih signalih in signalnih oznakah, ki so v pristojnosti upravljavca za namene
gradbene dejavnosti.
(2) Natančnejše evidence, način ter obliko zajemanja podatkov določi upravljavec.
84. člen
(progovne oznake)
(1) Ob progi morajo biti postavljene oznake, ki označujejo kilometrski in hektometrski
položaj proge, oznake za os in višino tira, oznake za elemente trase v tlorisu in v narisu,
nagibna kazala, oznake za predore in mejnike.
(2) Kilometrske in hektometrske oznake ter nagibna kazala morajo biti nameščeni na tak
način in izdelani iz takšnega materiala, da so vidni v vseh vremenskih razmerah.
(3) Na enotirnih progah se kilometrske oznake postavljajo na desni strani proge v smeri
naraščanja stacionaže na vsakih 1000 m, merjeno po osi tira. Na dvotirnih progah se te
oznake postavljajo na obeh straneh proge na vsakih 1000 m, merjeno po osi planuma.
(4) Na enotirnih in na dvotirnih progah se hektometrske oznake postavljajo na isti način na
vsakih 100 m proge v smeri naraščanja stacionaže, in sicer parni hektometri na desni,
neparni pa na levi strani tira. V razmerah, kjer ni možno zagotoviti vidnosti ali oznako
postaviti na predvideno mesto, se lahko z odobritvijo upravljavca hektometrske oznake
postavijo samo na eni strani proge.
(5) Na elektrificiranih progah se kilometrske in hektometrske oznake lahko postavljajo tudi
na stebre vozne mreže kot čelne tablice. Prednje strani so obrnjene v smeri vožnje. Na
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dvotirnih progah z obojestranskim prometom se te oznake postavljajo na obeh straneh
proge, za obe smeri vožnje.
(6) Pri dolgih predorih in mostovih se oznake za stacionažo postavljajo na objekt kot čelne
navpične tablice, prednja stran je obrnjena v smeri vožnje in pravokotno na os tira.
(7) Stalne progovne oznake za os in niveleto tira se vgrajujejo po končani obnovi,
nadgradnji ali gradnji proge. Označiti je treba os tira v premah in krivinah z vsemi glavnimi
točkami (začetek in konec prehodnice, sredina krivine, začetek in konec krožnega loka, lomi
nivelete). Začetek prehodnice se označi z (ZP), konec prehodnice = začetek krožnega loka z
(KP = ZL), konec krožnega loka = konec prehodnice (KL=KP). Ploskev z napisom mora biti
vzporedna z osjo tira.
(8) Stalne progovne oznake, zareze za os tira in niveleto zgornjega roba tirnice se lahko
označijo tudi na stebrih vozne mreže. Zareze za os tira služijo za odmero oddaljenosti do osi
tira. Stalne progovne oznake morajo biti na glavnih progah od osi tira oddaljene najmanj
2500 mm, na regionalnih progah pa 2300 mm. Navedene mere veljajo tudi za nagibna
kazala v nenadvišanih krivinah s polmerom, večjim od 250 m. Na obstoječih progah so lahko
navedene vrednosti manjše, vendar ne manj kot 2200 mm.
(9) Zareze za višino tira se označijo v višini gornjega roba tirnice, pri tiru v krivini pa v
višini gornjega roba notranje (nižje) tirnice. Dovoljeno odstopanje med oznako in dejansko
višino tira pri prevzemu gradnje, nadgradnje in obnove tirov znaša ± 2 mm in v obratovanju v
intervalu od - 50 mm do + 100 mm. Na elektrificiranih progah se oznake za os in višino
označujejo na stebrih vozne mreže, in sicer 500 mm nad projektiranim GRT.
(10) Oznaka “ločnica” se postavlja na mestu za kretnico, kjer je na prometnih mestih
razdalja od osi do osi tirov najmanj 3,50 m, na odprti progi pa najmanj 4 m. V krivinah s
polmerom, manjšim od 250 m, se te razdalje povečajo po določilih tretjega odstavka
34. člena tega pravilnika.
(11) Oznake za označevanje elementov krivin in višine tira se na enotirnih progah
vgrajujejo na notranji strani krivine, pri dvotirnih in vzporednih progah pa tudi na zunanji
strani krivine. Na postajah in na drugih službenih mestih se oznake vgrajujejo na primernih
mestih zunaj tirov.
(12) Zavarovanje osi tira (smer) se izvede na stalne točke ob glavnih točkah geometrijskih
elementov krivine ali na drogove VO. Dovoljeno odstopanje zavarovanja smeri tira ob
gradnjah, nadgradnjah in obnovah je ± 5 mm, v obratovanju pa ± 50 mm. S tolerancami v
obratovanju ne sme biti okrnjen svetli profil.
(13) Nagibna kazala, ki označujejo mesto loma nivelete (horizontala, vzpon, padec),
velikost nagiba in njegovo dolžino, se postavljajo v smeri vožnje pravokotno na os tira.
Nagibna kazala se na enotirnih progah vgrajujejo na desni strani, na dvotirnih progah pa na
obeh straneh proge.
(14) Oznake za predore so na enotirnih progah nameščene na vhodnem portalu na desni
strani, na izhodu pa na levi strani proge. Na dvotirni progi se te oznake namestijo na portale
v smeri vožnje. Na oznakah morajo biti izpisani ime, številka in dolžina predora.
(15) Mejniki se postavljajo na krajih, kjer parcelna meja menja smer. Na daljših
premočrtnih mejah železniškega zemljišča se mejniki postavljajo najmanj na vsakih 100 m.
(16) Stalne višinske točke (reperji) se vgrajujejo na postajnih zgradbah, mostovih in drugih
stabilnih objektih.
(17) Za geodetske potrebe se ob obnovi ali nadgradji ob progi postavita tehnični nivelman
in poligon, ki sta vezana na omrežje javne geodetske mreže.
(18) Oblika, dimenzije, napisi, material za izdelavo, način postavitve ter drugi potrebni
detajli oznak iz tega člena so predpisani v TS – Ž.
(19) Oznake za nivojske prehode morajo biti usklajene s Signalnim pravilnikom.
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(20) Stalne točke za spremljanje vzdolžnih in prečnih pomikov NZT se vkopljejo in
obbetonirajo kosi na obeh straneh tira, z vratom tirnice pravokotno na os tira. Za spremljanje
prečnega pomika se zareže vrat tirnice, za spremljanje vzdolžnega pomika pa noga tirnice.
85. člen
(delo v zimskih razmerah)
(1) Delo v zimskih razmerah obsega, poleg nujnih vzdrževalnih del, pripravo zgornjega
ustroja proge za zimo in organizacijske ukrepe, ki so potrebni za normalno obratovanje
železniškega prometa pozimi.
(2) Pred zimo je treba odstraniti ves material z zgornjega ustroja in druge predmete, ki se
nahajajo v območju delovanja mehanizacije za odstranjevanje snega v skladu s 36. členom
tega pravilnika.
(3) Kretnice morajo biti pred zimo urejene, skrbno očiščene, podmazane ter opremljene z
brezhibno delujočimi napravami za njihovo gretje. Orodja za ročno čiščenje kretnic, tirnih
križišč, nivojskih prehodov in drugih delov zgornjega ustroja je treba pravočasno razdeliti in
razporediti na mesta, kjer bodo po potrebi hitro dosegljiva.
(4) Posebno pozornost je treba nameniti čiščenju žlebov na nivojskih prehodih.
(5) Da kretniške ostrice in druge mehanične SV naprave ne bi zamrznile, jih je treba v
času, ko ni uvozov, izvozov ali prevozov vlakov, prestavljati vsakih 30 minut, po potrebi pa
tudi pogosteje.
(6) V primeru slabe vidljivosti se pri delu v zimskih razmerah lahko na progovnem odseku
ali postajnem območju zniža hitrost vlakov (vpeljava počasne vožnje) zaradi varovanja
delovnih skupin.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
86. člen
(ukrepi pred začetkom uporabe pravilnika)
Pred začetkom uporabe tega pravilnika morajo upravljavec in prevozniki seznaniti vse
osebje, na katero se nanašajo določbe tega pravilnika, z vsebino teh določb. Poznavanje
določil tega pravilnika je treba preveriti na način, ki ga določa Pravilnik o strokovni
usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev (Uradni list RS, št. 2/09 in 32/09).
87. člen
(standardi in tehnične specifikacije)
Do objave seznama SIST EN standardov in TS-Z, katerih uporaba ustvari domnevo o
skladnosti sestavnih delov ali naprav zgornjega ustroja proge z zahtevami tega pravilnika, se
za skladne štejejo tisti sestavni deli zgornjega ustroja, ki izpolnjujejo najmanj takšne tehnične
zahteve, kot so določene v Odredbi 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), in SIST EN 13450.
88. člen
(prenehanje veljavnosti in uporabe predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih za projektiranje,
gradnjo in vzdrževanje zgornjega ustroja železniških prog (Uradni list RS, št. 14/03).
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(2) Z dnem objave seznama SIST EN standardov in TS-Z, katerih uporaba ustvari
domnevo o skladnosti sestavnih delov ali naprav zgornjega ustroja proge z zahtevami tega
pravilnika, preneha veljati 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), v delu, ki se nanaša na zgornji ustroj
železniških prog.
(3) Do objave seznama SIST EN standardov in TS-Z se, v kolikor niso v nasprotju z
določbami tega pravilnika, še naprej uporabljajo naslednji predpisi:
- Navodilo za varjenje železniških tirnic po termitnem postopku z zmanjšanim svitkom
(Službeni glasnik ZJŽ, št. 10/86),
- 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, št. 11/90),
- Navodilo o vgrajevanju in vzdrževanju tirnic in kretnic v neprekinjeno zvarjenih trakovih
(Službeni glasnik ZJŽ, št. 2/69).
89. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporabljati pa se začne šest mesecev po uveljavitvi.

Št.
007-108/2010/24-0006739
Št. 007-108/2010/24-0006739
Ljubljana, dne
oktobra
20102010
Ljubljana,
dne25.25.
oktobra
EVA 2008-2411-0018
EVA 2008-2411-0018

Priloga

dr.Patrick
Patrick Vlačič
l.r. l.r.
dr.
Vlačič
Minister
Minister
za
promet
za promet

1200
1100
1000
900
800
700
600
550
500
450
400
350
300
275
250
225
200
180

20
20
20
25
25
30
30
35

20
20
20
20
25
30
30
35
40
45
50

20
20
20
25
25
30
30
40
40
45
50
55
65

20
20
20
25
25
30
30
35
40
50
50
60
65
70
80

20 20
20 20 25
20 20 25
20 25 30
20 25 30
25 30 35
30 35 45
30 40 45
35 45 50
40 50 55
45 55 65
50 60 75
60 70 85
65 80 85
70 85 100
80 95 115
90 105 130
100 120 140

Priloga 1: Normalno nadvišanje v krožnem loku

25
25
30
35
40
45
50
55
60
65
75
85
100
110
120
135
150
167

30
30
35
40
45
50
60
65
70
75
85
100
115
125
140
155

35
35
40
45
50
55
65
75
80
90
100
115
135
145
160

40
40
45
50
55
65
75
85
90
100
115
130
150
165

45
45
50
55
65
75
85
95
105
115
130
145
170

55
60
65
70
80
90
105
115
130
140
160

h=7,1.V2/R

50
50
60
65
70
80
95
105
115
130
145
165

60
65
70
80
90
100
120
130
140
160

70
80
85
95
105
125
145
155

80
85
95
105
115
135
155

za V<120 km/h

65
70
80
85
100
110
130
140
155

85
90
100
115
130
145
170

85
90
100
115
125
145
170

100
110
120
130
150
170

h=6,5.V2/R

90
100
110
120
135
155

105
115
125
140
160

120 130 140 1200
135 140 150 1100
145 155 170 1000
160
900
800
700
600
550
500
450
400
350
300
275
za V>120 km/h
250
225
200
180

115
125
135
150
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R
(m)
6000
5000
4000
3000
2500
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
550
500
450
400
350
300
275
250
225
200
180

H I T R O S T v km/h
R
R
H I T R O S T v km/h
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 (m)
(m)
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160
6000
6000
5000
5000
4000
4000
3000
3000
2500
2500
20 30 40 2000
2000
20 30 40
20 25 35 45 1900
1900
20 25 35 45
20 25 35 45 55 1800
1800
20 25 35 45 55
20 25 35 45 55 65 1700
1700
20 25 35 45 55 65
20 30 40 55 65 75 1600
1600
20 30 40 55 65 75
20 30 40 50 65 75 90 1500
1500
20 30 40 50 65 75 90
20 30 40 50 65 75 90 105 1400
1400
20 30 40 50 65 75 90 105
20 30 40 55 65 80 90 105 120 1300
1300
20 30 40 55 65 80 90 105 120
20 30 40 55 65 80 95 110 125 140 1200
1200
20 30 40 55 65 80 95 110 125 140
20 30 40 55 70 80 100 110 130 145
1100
1100
20 30 40 55 70 80 100 110 130 145
20 30 45 55 70 85 100 120 135 150
1000
1000
20 30 45 55 70 85 100 120 135 150
20 30 45 60 75 90 110 125 145
900
900
20 30 45 60 75 90 110 125 145
20 35 50 65 80 100 120 135
800
800
20 35 50 65 80 100 120 135
25 40 55 75 90 110 130 150
700
700
25 40 55 75 90 110 130 150
20 30 45 65 85 105 125 145
600
600
20 30 45 65 85 105 125 145
25 40 60 80 100 125 145
550
550
25 40 60 80 100 125 145
20 40 60 60 100 125 150
500
500
20 40 60 60 100 125 150
20 35 55 75 100 125 150
450
450
20 35 55 75 100 125 150
30 55 75 100 125
400
400
30 55 75 100 125
25 50 75 105 130
350
350
25 50 75 105 130
25 50 80 110 140
300
300
25 50 80 110 140
20 40 65 100 130
hmin=11,8V2/R-115
275
275
20 40 65 100 130
hmin=11,8V2/R-115
30 55 85 115 150
250
250
30 55 85 115 150
70 45 75 105 140
b = 0,75 m/s2
225
2
225
70 45 75 105 140
b = 0,75 m/s2
35 65 100 135
200
200
35 65 100 135
20 50 85 120
180
180
20 50 85 120

Priloga 2: Minimalno nadvišanje v krožnem loku.
Priloga 2: Minimalno nadvišanje v krožnem loku.
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R
R
(m)
(m)
30 3530 4035 4540 5045
6000 6000
5000 5000
4000 4000
3000 3000
2500 2500
2000 2000
1900 1900
1800 1800
1700 1700
1600 1600
1500 1500
1400 1400
1300 1300
1200 1200
1100 1100
1000 1000
900
900
800
800
700
700
600
600
550
550
500
500
450
450
400
400
350
350
300
300
275
275
250
250
225
225
200
200
20
180
180
35

H I T RH
OIST TR vO km/h
S T v km/h
R
5550 6055 6560 7065 7570 8075 8580 9085 959010095105
100110
105115
110120
115125
120130
125135
130140
135145
140150
145155
150160
155
(m)160
6000
5000
4000
3000
2500
20 25202000
25
20 30201900
30
20 3020 40301800
40
20 3020 4030 50401700
50
20 2520 4025 5040 60501600
60
20 2520 4025 5040 6050 75601500
75
20 2520 4025 5040 6050 7560 90751400
90
20 2520 4025 5040 6550 7565 9075105901300
105
20 2520 4025 5040 6550 8065 958011095125
1101200
125
20 2520 4025 5540 7055 807010080115
100130
115145
1301100
145
20 3020 4030 5540 7055 857010585120
105140
120155
140 1551000
20 3020 4530 6045 7560 957511095130
110150
130165
150 165
900
20 3520 5035 6550 856510585120
105140
120160
140 160
800
25 4025 6040 7560 957511595135
115155
135 155
700
20 3020 5030 7050 907011090130
110155
130 155
600
25 4525 6545 856511085130
110155
130 155
550
25 4525 6545 856511085135
110155
135 155
500
20 4020 6040 856011085135
110160
135 160
450
20 4020 6040 856011085140
110165
140 165
400
20 3520 6035 906011590145
115 145
350
20 4020 6540 956512595155
125 155
hmin=11,8V2/R-130
hmin=11,8V2/R-130
300
25 5525 805511580145
115 145
275
20 4020 704010570140
105 140
250
30 5030 955013095165
130 165
225
5020 855012085160
120 160
200
703511070150
110191
150 191
180

Priloga 3:
Priloga
Izjemno
3: Izjemno
minimalno
minimalno
nadvišanje
nadvišanje
v krožnem
v krožnem
loku. loku.

R
(m)
6000
5000
4000
3000
2500
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
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1200
1100
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300
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Priloga 4: Normalni svetli profil za R≥250 m.

odprta proga, glavni prevozni tiri, drugi tiri
in glavni tiri za potniške vlake

V območje "A" lahko segajo naprave in objekti, ki so potrebni pri izvajanju železniškega prometa (peroni,
nakladalne klančine, ranžirne naprave in stebri vozne mreže), ter drugi predmeti in naprave pri gradbenih delih ob
pogoju, da so zagotovljeni ustrezni varnostni ukrepi.
V območje "B" lahko segajo naprave, deponirani material in začasni objekti pri gradbenih delih na progi ob
pogoju, da so zagotovljeni ustrezni varnostni ukrepi.
Območji A in B se ne upoštevata pri tirih na okretnicah in prenosnicah, pri vratih lokomotivskih depojev in delavnic
za tirna vozila, ob silosih, pri kontrolnih nakladalnih profilih, na tirnih tehtnicah, ob nakladalno-razkladalnih žerjavih
in ob drugih nakladalno-razkladalnih napravah.
V območje B1 smejo segati ojačitve signalov v medtirju.
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Priloga 5: Minimalni svetli profil za R≥250 m.
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Priloga 6: Svetli profil za novogradnje GC.

4900

(1) Za polmere krivin z R < 250 m se polširine vseh svetlih profilov povečajo za razširitev po naslednji tabeli:
Polmer krivine (m)
250
225
200
190
180
150
120
100

Notranja stran svetlega
profila (mm)
0
25
50
65
80
135
335
530

Zunanja stran svetlega
profila (mm)
0
30
65
80
100
170
365
570

Prostor za vozno
omrežje (mm)
0
10
20
25
30
50
80
110

Vmesne vrednosti iz zgornje tabele se smejo linearno interpolirati.
(2) Prostor za perone, nakladalne klančine na postajah, ranžirno opremo in signalne naprave. Pri gradbenih
delih smejo v ta prostor segati tudi drugi predmeti (npr. gradbeni odri, gradbeni stroji, gradbeni material), če so
zagotovljeni potrebni varnostni ukrepi.
(3) Prostor za gradbene naprave, če so potrebne za odvijanje prometa.
(4) V ta prostor smejo segati ojačitve signalov v medtirju.
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Priloga 7: Izbor kakovosti tirnic.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o požarnem varovanju

Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo) in tretjega odstavka 8. člena Zakona o gasilstvu
(Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja
ministrica za obrambo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o požarnem varovanju
1. člen
V Pravilniku o požarnem varovanju (Uradni list RS,
št. 107/07) se v 3. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Gasilske enote, ki opravljajo požarno varovanje, so
dolžne obvestiti Upravo Republike Slovenije za zaščito in reše‑
vanje (v nadaljnjem besedilu: uprava) najkasneje v 30 dneh od
začetka opravljanja dejavnosti požarnega varovanja.«.
2. člen
V 5. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja izda
uprava.«.
3. člen
V 13. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Poročilo o intervenciji iz prvega odstavka tega člena
in letno poročilo iz prejšnjega odstavka izdelujejo tudi gasilske
enote, ki izvajajo požarno varovanje.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
Usposobljenost za varstvo pred požarom za varnostnike
in operaterje VNC kot je bila predpisana pred uveljavitvijo Pra‑
vilnika o požarnem varovanju (Uradni list RS, št. 107/07), se
varnostnikom in operaterjem VNC prizna do 1. januarja 2013.
5. člen
(1) Pooblastila za izvajanje požarnega varovanja, ki jih
je uprava izdala pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo v
veljavi do izteka roka, navedenega v pooblastilu.
(2) Pooblastila za izvajanje požarnega varovanja, ki jih
je uprava izdala pred uveljavitvijo tega pravilnika na podlagi
drugega odstavka 16. člena Pravilnika o požarnem varovanju
z datumom do 1. januarja 2011, ostanejo v veljavi najkasneje
do 1. januarja 2013.
(3) Izvajalcem požarnega varovanja, ki želijo pooblastilo
za izvajanje požarnega varovanja iz prvega in prejšnjega od‑
stavka podaljšati ali spremeniti, se izda pooblastilo za izvajanje
požarnega varovanja za nedoločen čas, če njihovi varnostniki in
operaterji VNC izpolnjujejo pogoje glede preizkusov znanja ozi‑
roma usposobljenosti iz varstva pred požarom. Če teh pogojev
ne izpolnjujejo, se jim izda pooblastilo za izvajanje požarnega
varovanja za določen čas, vendar najdalj do 1. januarja 2013.

Uradni list Republike Slovenije
4869.

Na podlagi tretjega odstavka 14. člena Zakona o ele‑
ktronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 102/07 – ZDRad in 110/09) izdaja minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v soglasju z ministrom
za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o kategorijah
potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih
cenovnih opcij ali paketov
1. člen
V Pravilniku o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do
posebnih cenovnih opcij ali paketov (Uradni list RS, št. 101/05)
se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo enak pomen,
kakor je določeno v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Ura‑
dni list RS, št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 –
ZDRad in 110/09; v nadaljnjem besedilu: zakon) in Zakonu o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo).«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se v prvi alineji številka »90«
nadomesti s številko »80«, v drugi alineji pa se številka »70«
nadomesti s številko »60«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2011.
Št. 0075-1/2010-19
Ljubljana, dne 11. novembra 2010
EVA 2010-3211-0047
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Soglašam!
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

6. člen
Gasilske enote, ki opravljajo požarno varovanje, posre‑
dujejo upravi letno poročilo o izvajanju požarnega varovanja
prvič za leto 2011.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-175/2010-5
Ljubljana, dne 11. novembra 2010
EVA 2010-1911-0022
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo

Pravilnik o spremembah Pravilnika
o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni
do posebnih cenovnih opcij ali paketov

BANKA SLOVENIJE
4870.

Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje
Sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi
sodobnih plačilnih instrumentov

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedi‑
lo) in 3. točke Sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih
plačilnih instrumentov (Uradni list RS, št. 135/03) izdaja guver‑
ner Banke Slovenije
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NAVODILO
o spremembi Navodila za izvajanje Sklepa
o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih
plačilnih instrumentov
1. točka
V Navodilu za izvajanje Sklepa o pošiljanju podat‑
kov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov (Uradni list
RS, št. 90/06, 31/07 in 54/10 – v nadaljnjem besedilu: Navodilo)
se 18‑I točka spremeni tako, da se glasi:
»Obvezniki poročanja so kreditne ali plačilne institucije,
ki v okviru izvajanja internega ali medbančnega plačilnega
prometa izvajajo prenose sredstev, navedenih v obrazcu.
Poroča se vse transakcije, pri katerih je vsaj na eni strani,
bodisi na prilivni ali odlivni, udeležen komitent, ki ni monetarna
finančna institucija (ni iz sektorja s. 121 ali s. 122). V poročilo se
ne vključuje prenosov med kreditnimi ali plačilnimi institucijami
v lastnem imenu in za lasten račun in transakcij iz naslova kore‑
spondenčnih odnosov med kreditnimi ali plačilnimi institucijami.
V poročilo se vključujejo tudi prenosi med računoma istega
komitenta, ki se vodita znotraj posamezne kreditne ali plačilne
institucije, plačnik in prejemnik plačila pa sta ista oseba.
Podatke se prikazuje ločeno za domače transakcije in
plačila z državami SEPA.
Podatke o domačih transakcijah za kreditna plačila, pa‑
pirni nalogi in nepapirni nalogi, ter za direktne obremenitve se
prikazuje ločeno za interna plačila in eksterna plačila. Interno
plačilo je plačilo na podlagi položene gotovine ali v breme tran‑
sakcijskega računa plačnika pri kreditni ali plačilni instituciji in v
dobro transakcijskega računa prejemnika plačila pri isti kreditni
ali plačilni instituciji. Eksterno plačilo je plačilo na podlagi polo‑
žene gotovine ali v breme transakcijskega računa plačnika pri
kreditni ali plačilni instituciji in v dobro transakcijskega računa
prejemnika plačila pri drugi kreditni ali plačilni instituciji.
Podatek o prenosu sredstev SEPA se nanaša na tisti dan,
ko se transakcija sproži s strani plačnika.
Izpolnjevanje rubrik obrazca SPI‑A10‑I:
a) Kreditna plačila
Podatke o kreditnih plačilih pošilja kreditna ali plačilna
institucija, pri kateri je plačnik sprožil transakcijo.
V rubriko »kreditna plačila« se vpiše podatke o številu in
vrednosti kreditnih plačil SEPA.
Rubrika »kreditna plačila« domače transakcije se deli na
štiri podrubrike, in sicer »papirni nalogi«, »nepapirni nalogi«,
»trajni nalogi« in »direktne odobritve«. Rubrika »kreditna pla‑
čila« plačila z državami SEPA pa se deli na dve podrubriki, in
sicer »papirni nalogi« in »nepapirni nalogi«.
V podrubriko »papirni nalogi« se vpiše podatke o številu
in vrednosti vseh kreditnih plačil SEPA, za katere je bil plačilni
nalog, s katerim plačnik odredi izvedbo plačila kreditni ali
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plačilni instituciji, predložen v papirni obliki preko bančnega
okenca ali na druge načine, ki zahtevajo ročno obdelavo pri
prenosu v elektronsko obliko, med katere se štejejo nalogi,
posredovani preko: telefaksa, depozitne enote dnevno‑nočni
trezor, neavtomatiziranega telefonskega bančništva in plačila
preko depozitne enote na bankomatih.
V podrubriko »nepapirni nalogi« se vpiše podatke o šte‑
vilu in vrednosti vseh kreditnih plačil SEPA, za katere so bili
plačilni nalogi posredovani na pomnilniških medijih, kreditnih
plačil SEPA izvedenih v okviru elektronskega bančništva, tj.
preko interneta ali drugih omrežji za prenos podatkov z upo‑
rabo osebnih računalnikov ali drugih terminalov in kreditnih
plačil SEPA sproženih preko bankomatov s funkcijo kreditnega
prenosa sredstev. V podrubriko »nepapirni nalogi« se vpiše
tudi podatke o številu in vrednosti trajnih nalogov in direktnih
odobritev v formatu kreditnih plačil SEPA.
V podrubriko »trajni nalogi« se vpiše podatke o številu
in vrednosti plačilnih transakcij, ki jih plačnik odredi v izvršitev
svoji kreditni ali plačilni instituciji pod pogoji, določenimi s poo‑
blastilom, za poravnavo ponavljajočih se obveznosti v fiksnem
znesku, v breme svojega računa in v korist drugega računa,
v formatu kreditnih plačil SEPA in, ki so v skupni vrednosti in
številu zajeti že v podrubriki »nepapirni nalogi«.
V podrubriko »direktne odobritve« se vpiše podatke o
številu in vrednosti plačilnih transakcij, kjer plačnik posreduje
pogodbeni kreditni ali plačilni instituciji plačilni nalog za izvršitev
posameznih plačil malih zneskov (npr.: plač, pokojnin, dividend,
socialnih pomoči, honorarjev in podobnih nakazil) v dobro ra‑
čunov velikega števila prejemnikov plačila, pri čemer plačnik
nakaže kritje v skupnem znesku vseh direktnih odobritev za
posamezno kreditno ali plačilno institucijo prejemnika plačila
v formatu kreditnih plačil SEPA in, ki so v skupni vrednosti in
številu zajeti že v podrubriki »nepapirni nalogi«.
b) Direktne obremenitve
Podatke o direktnih obremenitvah pošilja kreditna ali pla‑
čilna institucija, pri kateri je prejemnik plačila sprožil transak‑
cijo.
V rubriko »direktne obremenitve« se vpiše podatke o šte‑
vilu in vrednosti direktnih obremenitev SEPA, ki jih je prejemnik
plačila sprožil pri kreditni ali plačilni instituciji.«
2. točka
To navodilo začne veljati z dnevom objave v Uradnem
listu Republike Slovenije in se upošteva za poročanje podatkov
od vključno prvega kvartala 2011 dalje.
Ljubljana, dne 10. novembra 2010
Marko Kranjec l.r.
Guverner
Priloga

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Direktne
odobritve

Papirni nalogi
Interno
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Eksterno

Nepapirni nalogi

Trajni
nalogi

Nepapirni nalogi
Trajni
nalogi
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odobritve

Plačila SEPA

Papirni
nalogi

Nepapirni
nalogi

Število transakcij
Papirni
nalogi
Nepapirni
nalogi

Vrednost transakcij

Plačila z državami SEPA

Eksterno

Število transakcij

Interno

Direktne obremenitve

Interno

Eksterno

Vrednost transakcij

Domače transakcije
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transakcij
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Št.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4871.

4872.

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični
urad Republike Slovenije

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za september 2010
Cene življenjskih potrebščin so bile septembra 2010 v
primerjavi s prejšnjim mesecem nižje za 0,5%.

13889

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin
na območju Slovenije za oktober 2010

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za oktober 2010
Cene življenjskih potrebščin so bile oktobra 2010 v pri‑
merjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,1%.
Št. 9621-230/2010/7
Ljubljana, dne 5. novembra 2010
EVA 2010-1522-0032
mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

4873.

Stran

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični
urad Republike Slovenije

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin
na območju Slovenije za september 2010

Št. 9621-223/2010/6
Ljubljana, dne 5. oktobra 2010
EVA 2010-1522-0028
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Poročilo o gibanju plač za september 2010

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični
urad Republike Slovenije

POROČILO
o gibanju plač za september 2010
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za september 2010 je znašala 1485,58 EUR in je bila
za 0,1% nižja kot za avgust 2010.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za september 2010 je znašala 963,84 EUR in je bila
za 0,1% nižja kot za avgust 2010.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–sep‑
tember 2010 je znašala 1475,80 EUR.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–sep‑
tember 2010 je znašala 956,09 EUR.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje julij
2010–september 2010 je znašala 1484,48 EUR.
Št. 9611-293/2010/6
Ljubljana, dne 15. novembra 2010
EVA 2010-1522-0037
mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

Stran
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OBČINE
BELTINCI
4874.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Beltinci

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06 – UPB2) in 16. člena Statuta Občine Beltinci
(Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na
34. redni seji, ki je bila 29. 4. 2010, sprejel naslednji

SKLEP
I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Beltinci se ime
nujejo:
1. Predsednik komisije:
GORAZD TIVADAR, Lipovci 71.
Namestnik predsednika komisije:
KAREL MAKOVECKI, Beltinci, Mladinska ul, 2/c.
2. prvi član komisije:
TADEJ GRANFOL, Gančani 122/a.
Namestnik prvega člana komisije:
BOŠTJAN ERJAVEC, Lipovci 68.
3. druga članica komisije:
KATARINA TKALEC, Beltinci, Mladinska ul. 4/c.
Namestnica druge članice komisije:
EMA MESARIČ, Lipovci 100/a.
3. tretja članica komisije:
RENATA ADŽIČ, Cvetno naselje 4, Beltinci.
Namestnik tretje članice komisije:
MLADEN SIMIČ, Beltinci, Kocljevo naselje 6.
II.
Mandatna doba članov Občinske volilne komisije Občine
Beltinci traja štiri leta in se mandat prične s konstituiranjem no‑
vega Občinskega sveta Občine Beltinci, po izvedenih lokalnih
volitvah 2010.
III.
Sedež Občinske volilne komisije Občine Beltinci je v
upravni zgradbi Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Bel‑
tinci.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2010-34-479/IV
Beltinci, dne 29. aprila 2010
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

4875.

Sklep o prenehanju mandata člana Občinskega
sveta Občine Beltinci zaradi nezdružljivosti
funkcije župana in člana občinskega sveta

Na podlagi določil pete alinee 37.a člena Zakona o lokalni
samoupravi (v nadaljevanju ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 –
UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 16. člena Statuta Občine Beltinci
(Uradni list RS, št. 83/09) in 71. člena Poslovnika Občinskega

sveta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 63/10) je Občinski svet
Občine Beltinci na 1. konstitutivni seji dne 3. 11. 2010 sprejel
naslednji

SKLEP
Dr. Mateju Gomboši, Beltinci, Panonska 101 je zaradi
nezdružljivosti funkcije župana in člana občinskega sveta pre‑
nehal mandat člana Občinskega sveta Občine Beltinci.
O b r a z l o ž i t e v:
Na prvi konstitutivni seji Občinskega sveta Občine Bel‑
tinci dne 3. 11. 2010 je bilo med drugim ugotovljeno, da je bil
dr. Matej Gomboši, Beltinci, Panonska 101 hkrati izvoljen za
člana Občinskega sveta in za župana Občine Beltinci. Predse‑
dujoči je občinski svet opozoril, da v danem primeru prihaja do
nezdružljivosti občinskih funkcij po peti alinei prvega odstavka
37.a člena ZLS.
Ob navedeni ugotovitvi je dr. Matej Gomboši podal pred‑
sedujočemu pisno nepreklicno izjavo, da sprejema funkcijo
župana občine in se odpoveduje funkciji člana občinskega
sveta.
Občinski svet Občine Beltinci je z ozirom na gornje ugoto‑
vitve nato sprejel ugotovitveni sklep, da je dr. Mateju Gomboši,
Beltinci, Panonska 101 zaradi nezdružljivosti funkcije župana
in člana občinskega sveta preneha mandat člana Občinskega
sveta Občine Beltinci.
Pisni odpravek tega ugotovitvenega sklepa se pošlje Ob‑
činski volilni komisiji Občine Beltinci, da izvede postopek za
nadomestnega člana občinskega sveta v skladu s 30. členom
Zakona o volitvah (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08).
Št. 032-01/2010-1-06/V
Beltinci, dne 3. novembra 2010
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

BREŽICE
4876.

Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice
v obdobju januar–marec 2011

Na podlagi 33. 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 – ZJPZ, 14/07 – ZSDPO, 109/08, 49/09 in
38/10 – ZUKN) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list
RS, št. 10/09 in 33/10) je župan Občine Brežice dne 10. 11.
2010 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Brežice
v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Brežice (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja‑
nuarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o
proračunu Občine Brežice za leto 2010 (Uradni list RS, št. 5/10,
31/10, 56/10 in 77/10; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA
FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre‑
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A.

I.
70

71

72

73

74

II.
40

41

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/
Proračun
Konto/Podkonto
januar marec
2011
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.856.517
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.586.280
DAVČNI PRIHODKI
4.078.847
700 Davki na dohodek in dobiček
3.712.345
703 Davki na premoženje
144.622
704 Domači davki na blago in storitve
221.880
706 Drugi davki
–
NEDAVČNI PRIHODKI
507.433
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
21.490
711 Takse in pristojbine
305
712 Denarne kazni
6.402
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
918
714 Drugi nedavčni prihodki
478.318
KAPITALSKI PRIHODKI
8.682
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
946
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
7.736
PREJETE DONACIJE
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
–
TRANSFERNI PRIHODKI
261.555
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
113.042
741 Prejeta sredstva iz državnega
poračuna iz sredstev proračuna EU
148.513
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.368.519
TEKOČI ODHODKI
1.303.592
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
287.745
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
46.724
402 Izdatki za blago in storitve
946.069
403 Plačila domačih obresti
23.054
409 Rezerve
–
TEKOČI TRANSFERI
1.706.971
410 Subvencije
–
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
995.400

Št.
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412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
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)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2010
Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +

13891

98.660
612.911
–
2.229.912
2.229.912
128.044
128.044
–512.002

–
–
–
–
–

31.151
31.151
31.151
–
–

–

–31.151
130.000
130.000
130.000
130.000
130.000
130.000

–543.153
–
512.002

543.153

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro‑
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo‑
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Stran
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5. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju pla‑
čane obveznosti vključijo v plan proračuna tekočega leta.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine 130.000 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic
dolga v tekočem proračunskem letu.
4. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011
dalje.
Št. 410-24/2010
Brežice, dne 10. novembra 2010
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

Uradni list Republike Slovenije
UGOTOVITVENI SKLEP
1.
Občinska volilna komisija Občine Cerkno ugotavlja:
– da je Miranu Cigliču z ugotovitvijo o izvolitvi za župa‑
na prenehal mandat občinskega svetnika na podlagi prvega
odstavka 37.a člena in prvega odstavka 37.b člena Zakona o
lokalni samoupravi;
– da mandat člana Občinskega sveta Občine Cerkno
preide na naslednjega kandidata, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil
izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat z
Neodvisne liste Mirana Cigliča;
– da je naslednji kandidat z Neodvisne liste Mirana Cigliča
Milan Eržen, roj. 30. 7. 1955, stanujoč Planina pri Cerknem 44,
Cerkno, dne 10. novembra 2010 podal izjavo, da sprejema
mandat člana Občinskega sveta Občine Cerkno.
2.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0001/2010-11
Cerkno, dne 10. novembra 2010
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Cerkno
Julijana Mlakar l.r.

CERKNICA
4877.

Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega
kandidata

V zvezi z ugotovitvijo Občinskega sveta Občine Cerknica
na konstitutivni seji 11. 11. 2010 o prenehanju mandata članu
Občinskega sveta Občine Cerknica Marku Ruparju, spreje‑
ti na podlagi prvega odstavka 37.a člena in prvega odstav‑
ka 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10,
51/10 in 84/10) je Občinska volilna komisija Cerknica na podla‑
gi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07
– ZLV-UPB3 in 45/08) na 13. seji 11. 11. 2010,

u g o t o v i l a,
da mandat člana občinskega sveta Marka Ruparja, roj.
15. 4. 1954, stanujočega Begunje pri Cerknici 111a, 1382,
Begunje pri Cerknici, preide na naslednjega kandidata z liste
kandidatov Slovenske demokratske stranke – SDS v 3. volilni
enoti, in sicer na: Janeza Klučarja, roj. 2. 2. 1962, stanujočega
Begunje pri Cerknici 46, 1382 Begunje pri Cerknici, elektroe‑
nergetik.
Navedeni kandidat je 11. 11. 2010 podal pisno izjavo, da
sprejema mandat.
Št. 041-001/2010
Cerknica, dne 11. novembra 2010
Predsednica
mag. Eva Obreza Modic l.r.

CERKNO
4878.

Ugotovitveni sklep o prehodu mandata
na naslednjega člana

Na podlagi 30. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) je Občinska volilna
komisija Občine Cerkno sprejela naslednji

DOBRNA
4879.

Sklep o imenovanju podžupana Občine
Dobrna

Na podlagi prvega odstavka 33.a člena Zakona o lokalni
samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
76/08, 79/09, 51/10) in 33. člena Statuta Občine Dobrna (Ura‑
dni list RS, št. 48/99, 15/01, 136/04, 134/06) je župan Občine
Dobrna dne 8. 11. 2010 sprejel

SKLEP
o imenovanju podžupana Občine Dobrna
1. člen
Za podžupana Občine Dobrna imenujem Stanislava Bo‑
žnika, roj. 4. 2. 1959, stanujoč Vrba 13, 3204 Dobrna.
2. člen
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opra‑
vlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katerega ga
župan pooblasti.
Podžupan bo funkcijo opravljal nepoklicno.
3. člen
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odso‑
tnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan
tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za
katere ga župan pooblasti.
4. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0012/2010-1(6)
Dobrna, dne 8. novembra 2010
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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DOL PRI LJUBLJANI
4880.

Ime liste

Skupno poročilo o izidu volitev v občinski svet
in župana na lokalnih volitvah 2010

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) Občinska volilna komisija
Dol pri Ljubljani podaja

SKUPNO POROČILO
o izidu volitev v občinski svet in župana
na lokalnih volitvah 2010
V prvem krogu volitev občinskega sveta in župana je bila
udeležba na voliščih 58,89%, v drugem krogu volitev župana
pa je bila 60,51%.
VOLITVE ŽUPANA
V prvem krogu volitev župana dne 10. 10. 2010 so kandi‑
dati za župana dobili naslednje število glasov:
Kandidat

Št. glasov

% glasov

Primož Zupančič

1192

48,16

Alojz Škrajnar

234

9,45

Jožef Virant

232

9,37

Janez Tekavc

817

33,01

Občinska volilna komisija je ugotovila, da noben kandidat
ni dobil večine glasov, zato se opravi drugi krog volitev za
župana med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov. Največ
glasov sta dobila kandidata Primož Zupančič (1192 glasov) in
Janez Tekavc (817 glasov).
V drugem krogu volitev župana dne 24. 10. 2010 sta kan‑
didata za župana dobila naslednje število glasov:
Kandidat

Št. glasov

% glasov

1. Primož Zupančič

1291

50,49

2. Janez Tekavc

1266

49,51

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bil na lokal‑
nih volitvah 2010 v drugem krogu volitev župana za župana
izvoljen Primož Zupančič, ki je prejel večino (50,49%) glasov
volivcev.
VOLITVE V OBČINSKI SVET
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so kandidatne
liste za volitve v občinski svet, ki so potekale 10. oktobra 2010,
prejele naslednje število glasov in mandatov:
Ime liste

Št.
glasov

%
Št.
glasov mandatov

1. Lista za celovit razvoj
in gospodarnost

168

6,96

1

2. Nova Slovenija – krščanska
ljudska stranka

175

7,25

1

3. SDS – Slovenska
demokratska stranka

215

8,91

1

4. Lista za čisto pitno vodo

46

1,90

0

5. LDS Liberalna demokracija
Slovenije

161

6,67

1

6. Neodvisna lista za razvoj
športa in dejavnosti mladih ter
starejših

136

5,63
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%
Št.
glasov mandatov

7. Novi obrazi – lista Janeza
Tekavca in skupine volivcev

451

18,69

4

8. Lista Zahod krajanov Brinje,
Beričevo, Dol, Videm, Kleče,
Podgora Zaboršt, Zajelše

109

4,52

1

9. Lista krajanov Senožeti

304

12,59

2

10. Slovenska ljudska stranka

142

5,89

1

11. Lista krajanov Dolsko,
Dol - Videm, Beričevo - Brinje,
Vinje, Laze, Osredke, Kamnica,
Petelinje, Klopce, Zagorica,
Vrh, Križevska vas, Podgora,
Zajelše, Zaboršt, Kleče

440

18,24

4

12. Socialni demokrati – SD

66

2,74

0

Ker je bil Primož Zupančič izvoljen tako za člana občin‑
skega sveta kot tudi za župana Občine Dol pri Ljubljani, je bil
po njegovem odstopu s funkcije člana občinskega sveta zaradi
nezdružljivosti funkcij, mandat za člana občinskega sveta po‑
trjen naslednji kandidatki z Liste krajanov Dolsko, Dol - Videm,
Beričevo - Brinje, Vinje, Laze, Osredke, Kamnica, Petelinje,
Klopce, Zagorica, Vrh, Križevska vas, Podgora, Zajelše, Za‑
boršt, Kleče, Anici Valentinčič.
V Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani so bili izvoljeni in
potrjeni naslednji kandidati:
1. JERNEJ REBOLJ (izvoljen pri listi pod zaporedno
št. 1)
2. IRENA PRAŠNIKAR (izvoljena pri listi pod zaporedno
št. 2)
3. MARIJA SEDEJ – PROSENC (izvoljena pri listi pod
zaporedno št. 3)
4. ROK VELEPEC (izvoljen pri listi pod zaporedno št. 5)
5. MARJAN FERK (izvoljen pri listi pod zaporedno št. 6)
6. ALEŠ ŽNIDARŠIČ (izvoljen pri listi pod zaporedno
št. 7)
7. MIHAELA MEKŠE (izvoljena pri listi pod zaporedno
št. 7)
8. MATJAŽ VIDIC (izvoljen pri listi pod zaporedno št. 7)
9. IRENA JURCA (izvoljena pri listi pod zaporedno št. 7)
10. JOŽEF VIRANT (izvoljen pri listi pod zaporedno
št. 8)
11. BRANKO ŠKARJA (izvoljen pri listi pod zaporedno
št. 9)
12. DARKO PAVŠIČ (izvoljen pri listi pod zaporedno
št. 9)
13. ANGELA ŠKRAJNAR (izvoljena pri listi pod zapore‑
dno št. 10)
14. ANICA VALENTINČIČ (izvoljena pri listi pod zapore‑
dno št. 11)
15. LOJZE ŽNIDARŠIČ (izvoljen pri listi pod zaporedno
št. 11)
16. MARIJA ZAJEC (izvoljena pri listi pod zaporedno
št. 11)
17. BOJAN HERMAN (izvoljen pri listi pod zaporedno
št. 11).
Št. 041-0003/2010-113
Dol pri Ljubljani, dne 4. novembra 2010
Predsednica Občinske volilne komisije
Špela Banič l.r.
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DOLENJSKE TOPLICE
4881.

Sklep o nadomestnem mandatu

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 – ZLV-H) je Občinska vo‑
lilna komisija Dolenjske Toplice za lokalne volitve 2010 sprejela
naslednji

Uradni list Republike Slovenije
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem sprejetja.
Št. 032-0007/2010
Dravograd, dne 28. oktobra 2010
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

SKLEP
I.
Občinska volilna komisija Občine Dolenjske Toplice na
podlagi odstopne izjave s katerim je prenehal mandat svetniku
Jožetu Muhiču iz Kočevskih Poljan 6, Dolenjske Toplice, izvo‑
ljenemu na listi Socialnih demokratov ugotavlja, da nadomestni
mandat svetnika pripada naslednjemu po vrstnemu redu na
listi kandidatov predlagatelja Socialni demokrati, to je Avgust
Bradač iz Obrha 16, Dolenjske Toplice. O potrditvi mandata
odloča Občinski svet Občine Dolenjske Toplice.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2010(0103)-127
Dolenjske Toplice, dne 8. novembra 2010
Predsednica
OVK Občine Dolenjske Toplice
Ana Novina l.r.

DRAVOGRAD
4882.

Sklep o imenovanju podžupana Občine
Dravograd

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15,
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10
Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10)
in prvega odstavka 34. člena Statuta Občine Dravograd (Ura‑
dni list RS, št. 117/08) je županja Občine Dravograd sprejela
naslednji

SKLEP
I.
Za podžupana Občine Dravograd imenujem člana Občin‑
skega sveta Občine Dravograd Alfonza Naberžnika, univ. dipl.
ekon., rojenega 3. 6. 1937, stanujočega Robindvor 1, 2370
Dravograd.
II.
Podžupan bo funkcijo opravljal nepoklicno.
III.
Podžupan pomaga županji pri njenem delu ter opravlja
posamezne naloge iz pristojnosti županje, za katere ga županja
pooblasti.
IV.
Podžupan nadomešča županjo v primeru njene odsotno‑
sti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan
tekoče naloge iz pristojnosti županje in tiste naloge, za katere
ga županja pooblasti.

4883.

Navodila o možnosti plakatiranja v času
referendumske kampanje za zakonodajni
referendum o Zakonu o Radioteleviziji
Slovenija

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D in 105/08
– Odl. US: U-I-295/07-8) in 8. člena Odloka o plakatiranju v Ob‑
čini Dravograd (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/96), Občina
Dravograd obvešča organizatorje referendumske kampanje, da
je določila pogoje in lokacije za postavitev panojev na območju
Občine Dravograd, na katerih je možno nameščati plakate z
referendumsko propagandnimi sporočili v času referendumske
kampanje za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o
Radioteleviziji Slovenija in izdaja

NAVODILA
o možnosti plakatiranja
v času referendumske kampanje
za zakonodajni referendum
o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija
1. Za organizatorje referendumske kampanje je Občina
Dravograd določila pogoje in lokacije za postavitev panojev na
območju Občine Dravograd, na katerih je možno nameščati
plakate z referendumsko propagandnimi sporočili.
Lepljenje in nameščanje plakatov z referendumsko pro‑
pagandnimi sporočili je dovoljeno na naslednjih brezplačnih
plakatnih mestih:
– javna zelena površina pred Traberg centrom, parc.
št. 485/1, k.o. Dravograd
– javna zelena površina, parc. št. 1365/7, k.o. Dravograd
– »Hattenberger«
– Avtobusna postaja Dravograd, ob glavni cesti, parc.
št. 1365/6, k.o. Dravograd
– Avtobusna postaja Mariborska cesta, parc. št. 1033,
k.o. Dravograd
– brežina pri Zdravstvenem domu Dravograd, parc.
št. 891, k.o. Dravograd
– javna zelena površina med trgovino in igriščem na Ro‑
bindvoru, parc. št. 960/1, k.o. Dravograd
– Zadruga Trbonje, parc. št. 20/3, k.o. Trbonje
– nasproti Trgovine »Interokno« v Šentjanžu, parc. št. 794,
k.o. Šentjanž pri Dravogradu
– Avtobusna postaja Črneče, parc. št. 385/2, k.o. Črne‑
če
– pri gostilni »Mošti« Libeliče, parc. št. 370/2, k.o. Libe‑
liče.
Plakatiranje se mora izvajati v skladu z določili Zakona o
volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in
103/07 – ZPolS-D in 105/08 – Odl. US: U-I-295/07-8). Upošte‑
vati je treba tudi ostalo zakonodajo, ki ureja to problematiko,
predvsem z vidika varnosti in obremenjevanja okolja in omeje‑
nosti plakatnih mest.

Uradni list Republike Slovenije
2. Občina brezplačno, tudi brez plačila komunalne takse,
v skladu z načelom enakopravnosti, dovoljuje vsem organi‑
zatorjem referendumske kampanje lepljenje in nameščanje
plakatov z referendumsko propagandnimi sporočili na obmo‑
čju Občine Dravograd na za to posebej določenih plakatnih
mestih tako, da njihovo število in skupna površina posame‑
znemu organizatorju referendumske kampanje omogoča vsaj
osnovno informiranje volivcev v občini o referendumskem
vprašanju.
Organizatorji referendumske kampanje lahko pridobijo
dovoljenje za plakatiranje na predvidenih lokacijah na Občini
Dravograd, na podlagi pisne vloge. Brezplačni oglasni panoji
bodo razdeljeni na mrežo polj. Vrstni red organizatorjev refe‑
rendumske kampanje pri nameščanju plakatov na predvidenih
lokacijah se določi glede na datum prejema pisne vloge. Koli‑
kor prispeta dve ali več vlog na isti dan, šteje abecedni vrstni
red po organizatorju kampanje.
Za označbo posameznih lokacij, postavljanje panojev
in lepljenje plakatov ter nameščanje transparentov v času
referendumske kampanje je pooblaščeno Javno komunalno
podjetje Dravograd d.o.o.
Stroške nameščanja plakatov krijejo organizatorji refe‑
rendumske kampanje sami.
3. Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih s temi
navodili, se lahko izvaja v skladu z določili 9. člena Zakona o
volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in
103/07 – ZPolS-D in 105/08 – Odl. US: U-I-295/07-8).
Soglasje izda občinska uprava Občine Dravograd na
podlagi predhodne vloge organizatorja referendumske kam‑
panje. V primeru, da namerava organizator referendumske
kampanje posegati na območje, ki ni v lasti Občine Dravo‑
grad, si mora ustrezno soglasje pridobiti od lastnika oziro‑
ma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali
zemljišč. Za nameščanje teh plakatov se komunalna taksa
ne zaračuna.
4. Organizatorji referendumske kampanje so dolžni naj‑
pozneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse plakate
in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest. V primeru ne‑
upoštevanja navedenega, bo plakate na stroške organizatorja
referendumske kampanje odstranil pooblaščeni predstavnik
Občine Dravograd.
5. Izvajanje plakatiranja pod pogoji iz teh navodil nadzo‑
ruje pooblaščeni predstavnik Javnega komunalnega podjetja
Dravograd d.o.o.
6. Navodila začnejo veljati z dnem objave v Uradnem
listu Republike Slovenije. Objavijo se tudi na spletni strani
Občine Dravograd www.dravograd.si ter na oglasni deski
organa.
Št. 042-0002/2010
Dravograd, dne 9. novembra 2010
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

GORENJA VAS - POLJANE
4884.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del
območja urejanja SVP 58 – 1 Srednja vas Poljane (vzhodni del)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09; v nadaljevanju: ZPNačrt) in
30. člen Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99
in Uradni list RS, št. 80/01) je župan Občine Gorenja vas - Po‑
ljane sprejel

Št.
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Stran

13895

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja urejanja
SVP 58 – 1 Srednja vas - Poljane
(vzhodni del)
1. člen
(ocena stanja in razlogi in pravna podlaga)
Ocena stanja:
V veljavnem Občinskem prostorskem načrtu (Uradni list
RS, št. 48/10, 76/10 in 81/10) Občine Gorenja vas - Poljane se
za območje urejanja SVP 58-1 Srednja vas - Poljane predvi‑
deva izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v
nadaljevanju: OPPN), ker se območje Srednje vasi varuje kot
naselbinska dediščina. Območje OPPN je namenjeno za potre‑
be bivanja, kmetijskih gospodarstev in dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji, javne infrastrukture in storitvenih dejavnosti.
Razlogi za pripravo:
– izgradnja novih stanovanjskih hiš na vzhodnem delu
Srednje vasi.
Pravna podlaga:
OPPN se pripravi v skladu z določili ZPNačrt (Uradni list
RS, št. 33/07 in 108/09) in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni
list RS, št. 99/07), z upoštevanjem Občinskega prostorskega
načrta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 48/10,
76/10 in 81/10) in vse zakonodaje in predpisov s področja
urejanja prostora.
2. člen
(območje občinskega podrobnega prostorskega
načrta)
OPPN bo izdelan za vzhodni del naselja, in sicer za par‑
cele št.: 241/2, 241/3, 241/4, 1050/2, 1050/3, 1050/6, 1050/7,
222/1, 222/2, 222/3, 222/4, 222/5, 222/6, 246/3, 219/3, *93,
*14, 221, *13/2, 219/2, 219/4, 219/6, 219/7 in 1072, vse k.o. Do‑
lenje Brdo, ki v naravi predstavljajo vplivno območje na vzhodni
strani naselbinske dediščine Srednje vasi - Poljane.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se pripravijo skladno s 56. členom
ZPNačrt in v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni
list RS, št 99/07).
4. člen
(podatki, strokovne podlage, variantne
in strokovne rešitve)
Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi:
– Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Gorenja
vas - Poljane;
– geodetskega načrta;
– geomehanskega poročila;
– idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve;
– idejne zasnove prometne ureditve;
– idejnih zasnov energetskih, vodovodnih, komunalnih in
drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev.
V primeru, da bo v postopku priprave OPPN potrebna
izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), se izdela
tudi okoljsko poročilo.
5. člen
(rok za pripravo OPPN in njegove posebne faze)
Roki za pripravo podrobnega prostorskega načrta in nji‑
hovih posebnih faz so naslednji:
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Faza

Nosilec

Rok

Sklep o začetku priprave
akta

Občina,
Župan

November
2010

Priprava strokovnih podlag
in osnutka akta

Načrtovalec

30 dni

Poziv nosilcem urejanja
prostora za pridobitev
smernic

Občina

30 dni

Analiza smernic in izdelava
dopolnjenega osnutka akta

Načrtovalec

15 dni

Javno naznanilo o javni
Občina
razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka akta;
objava v svetovnem spletu
in na krajevno običajen način

7 dni pred
pričetkom
razgrnitve

Javna razgrnitev in javna
obravnava dopolnjenega
osnutka akta

Občina

30 dni

Priprava stališča do pripomb
in predlogov in javne
razgrnitve in javne
obravnave

Načrtovalec,
občina, župan

7 dni

Priprava dopolnjenega
predloga glede na sprejeta
stališča do pripomb in
predlogov

Načrtovalec

15 dni

Priprava gradiva
za pridobitev mnenj

Načrtovalec

7 dni

Vloga za mnenja k predlogu
akta

Občina

7 dni

Pridobivanje mnenj nosilcev
urejanja prostora k predlogu
akta

Občina

30 dni

Priprava usklajenega
predloga akta

Načrtovalec

30 dni

Obravnava in sprejem
predloga odloka na
občinskem svetu

Občinski svet

Odvisno od
zasedanja
občinskega
sveta

Objava odloga v Uradnem
listu RS

Občina

4. RS Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dedi‑
ščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
5. RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
6. RS Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Kranj;
7. Občina Gorenja vas - Poljane, režijski obrat – Izvajalec
gospodarske javne službe, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja
vas;
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine, Trg francoske
revolucije 3, 1000 Ljubljana;
9. Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana;
10. Telekom Slovenije d.d. PE KRANJ, Mirka Vadnova 13,
4000 Kranj.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba
pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja
prostora in organov, ki niso našteti v tem členu, se te pridobi
v postopku.
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani
občine.
Št. 3505-02/2010-001
Gorenja vas, dne 9. novembra 2010

10 dni

6. člen
(financiranje)
Sredstva za izdelavo OPPN in strokovnih podlag za nje‑
govo izdelavo zagotovi investitor.
7. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi so:
1. RS Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000
Ljubljana;
2. RS Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za varstvo
okolja;
3. RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja zgornje
Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj;

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

4885.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
urejanja ZAP 70 – 2 (BT) Zapreval območje
turizma 1

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09; v nadaljevanju: ZPNačrt) in
30. člen Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99
in Uradni list RS, št. 80/01) je župan Občine Gorenja vas - Po‑
ljane sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje urejanja
ZAP 70 – 2 (BT) Zapreval območje turizma 1
1. člen
(ocena stanja in razlogi in pravna podlaga)
Ocena stanja:
V veljavnem Občinskem prostorskem načrtu (Uradni list
RS, št. 48/10, 76/10 in 81/10) Občine Gorenja vas - Poljane
se za območje urejanja ZAP 70 – 2 (BT) Zapreval – območje
turizma 1 predvideva izdelava Občinskega podrobnega pro‑
storskega načrta (v nadaljevanju: OPPN). Območje OPPN je
skladno s podrobnejšo namensko rabo namenjeno za turizem.
Posebna območja z nastanitvijo, ki so namenjena pretežno
gostinsko-nastanitvenim dejavnostim s spremljajočimi dejav‑
nostmi; gostinske storitve prehrane, trgovine in storitev.
Razlogi za pripravo:
– širitev nočitvenih kapacitet za potrebe turizma.
Pravna podlaga:
OPPN se pripravi v skladu z določili ZPNačrt (Uradni list
RS, št. 33/07 in 108/09) in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu

Uradni list Republike Slovenije

Št.

priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni
list RS, št. 99/07) z upoštevanjem Občinskega prostorskega
načrta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 48/10,
76/10 in 81/10) in vse zakonodaje in predpisov s področja
urejanja prostora.
2. člen
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
OPPN bo izdelan za parcele št.: 286/30, 286/11-del,
286/29, 286/33, 286/20-del, 286/13, 286/12-del, 286/24-del,
vse k.o. Podvrh.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se pripravijo skladno s 56. členom
ZPNačrt in v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni
list RS, št. 99/07).
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Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi:
– Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Gorenja
vas - Poljane;
– geodetskega načrta;
– geomehanskega poročila;
– idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve;
– idejne zasnove prometne ureditve;
– idejnih zasnov energetskih, vodovodnih, komunalnih in
drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev.
V primeru, da bo v postopku priprave OPPN potrebna
izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) se izdela
tudi okoljsko poročilo.
5. člen
(rok za pripravo OPPN in njegove posebne faze)
Roki za pripravo podrobnega prostorskega načrta in nji‑
hovih posebnih faz so naslednji:
Faza

Nosilec

Rok

Sklep o začetku priprave
akta

Občina,
župan

November
2010

Priprava strokovnih podlag in Načrtovalec
osnutka akta

30 dni

Poziv nosilcem urejanja
prostora za pridobitev
smernic

Občina

30 dni

Analiza smernic in izdelava
dopolnjenega osnutka akta

Načrtovalec

15 dni

Javno naznanilo o javni
Občina
razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka akta;
objava v svetovnem spletu in
na krajevno običajen način

7 dni pred
pričetkom
razgrnitve

Javna razgrnitev in javna
obravnava dopolnjenega
osnutka akta

Občina

30 dni

Priprava stališča do
pripomb in predlogov in
javne razgrnitve in javne
obravnave

Načrtovalec,
občina, župan

7 dni

Priprava dopolnjenega
predloga glede na sprejeta
stališča do pripomb in
predlogov

Načrtovalec

15 dni

13897

Faza

Nosilec

Rok

Priprava gradiva za
pridobitev mnenj

Načrtovalec

7 dni

Vloga za mnenja k predlogu
akta

Občina

7 dni

Pridobivanje mnenj nosilcev
urejanja prostora k predlogu
akta

Občina

30 dni

Priprava usklajenega
predloga akta

Načrtovalec

30 dni

Obravnava in sprejem
predloga odloka na
občinskem svetu

Občinski svet

Odvisno od
zasedanja
občinskega
sveta

Objava odloga v Uradnem
listu RS

Občina

10 dni

4. člen
(podatki, strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)

Stran

6. člen
(financiranje)
Sredstva za izdelavo OPPN in strokovnih podlag za nje‑
govo izdelavo zagotovi investitor.
7. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi so:
1. RS Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000
Ljubljana;
2. RS Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za varstvo
okolja;
3. RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja zgornje
Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj;
4. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj,
Cesta Staneta Žagarja 27 b, 4000 Kranj;
5. RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
6. RS Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Kranj;
7. Občina Gorenja vas - Poljane, režijski obrat – Izvajalec
gospodarske javne službe, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja
vas;
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine, Trg francoske
revolucije 3, 1000 Ljubljana;
9. Elektro Gorenjska d.d., OE Distribucijsko omrežje, Mir‑
ka Vadnova 3a, 4000 Kranj;
10. Telekom Slovenije d.d. PE KRANJ, Mirka Vadnova 13,
4000 Kranj.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba
pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja
prostora in organov, ki niso našteti v tem členu, se te pridobi
v postopku.
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani
občine.
Št. 3505-03/2010-001
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

Stran

13898 /

Št.
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4886.

Razpis nadomestnih volitev za enega člana
Občinskega sveta Občine Hodoš

Na podlagi prvega odstavka 32. člena v zvezi s 114. čle‑
nom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ura‑
dno prečiščeno besedilo in 45/08) Občinska volilna komisija
Občine Hodoš

RAZPISUJE
nadomestne volitve za enega člana Občinskega
sveta Občine Hodoš
I.
Občinska volilna komisija Občine Hodoš razpisuje na‑
domestne volitve za enega člana Občinskega sveta Občine
Hodoš, ki bodo v nedeljo, dne 9. januarja 2011.
II.
Za dan razpisa nadomestnih volitev, s katerim začno teči
roki za volilna opravila se šteje sreda, 10. november 2010.

Uradni list Republike Slovenije
4. mag. Jurij KOS, roj. 24. 1. 1954, Ulica Cankarjeve
brigade 20, Ivančna Gorica – član
5. Tomaž SMOLE, roj. 14. 6. 1968, Gabrje pri Stični 49,
Ivančna Gorica – član
6. Milena VRENČUR, roj. 9. 7. 1946, Ulica Cankarjeve
brigade 25, Ivančna Gorica – članica
7. Milena VRHOVEC, roj. 15. 5. 1958, Vir pri Stični 113,
Ivančna Gorica – članica.
II.
Mandat predsednika in članov Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občinskega sveta
Občine Ivančna Gorica traja do prenehanja mandatov članom
Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, izvoljenih na volitvah
dne 10. 10. 2010.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem imenovanja in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-0007/2010
Ivančna Gorica, dne 10. novembra 2010
Predsedujoča
konstitutivne seje
Milena Vrenčur l.r.

III.
Za izvedbo nadomestnih volitev skrbi Občinska volilna
komisija Občine Hodoš.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041/2010-57/LS
Hodoš, dne 11. novembra 2010
Predsednik Občinske volilne komisije
Boris Štefanec l.r.

IVANČNA GORICA
4887.

Sklep o imenovanju predsednika in članov
Komisije za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in priznanja Občinskega sveta
Občine Ivančna Gorica

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10) in
devete alinee drugega odstavka 16. člena ter 23. člena Statuta
Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) je
Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 1. redni konstitutivni
seji dne 10. 11. 2010 sprejel

SKLEP
o imenovanju predsednika in članov Komisije
za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja
in priznanja Občinskega sveta
Občine Ivančna Gorica
I.
V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja
in priznanja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica se ime‑
nujejo:
1. Milan JEVNIKAR, roj. 23. 6. 1957, Spodnje Brezovo 2,
Višnja Gora – predsednik
2. Dušan ARTAČ, roj. 4. 2. 1966, Gabrje pri Stični 46,
Ivančna Gorica – član
3. Irena BRODNJAK, roj. 4. 4. 1957, Stična 58a, Ivančna
Gorica – članica

KOBARID
4888.

Sklep o zagotovitvi stalno postavljenih
plakatnih mest

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 51/09, 38/10) in 8. člena Zakona o volilni in referendum‑
ski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 105/08) je Občinski svet
Občine Kobarid na 1. redni seji dne 10. 11. 2010 sprejel

SKLEP
I.
Občina Kobarid zagotavlja organizatorjem volilne kampa‑
nje za izvedbo referenduma o Zakonu o radioteleviziji Slovenije
plakatiranje na stalno postavljenih plakatnih mestih.
Na navedenih plakatnih mestih je plakatiranje brezplačno.
II.
Propagandni material morajo organizatorji volilne kam‑
panje dostaviti v sprejemno pisarno občine, ki bo poskrbela
za plakatiranje.
III.
Organizatorji volilne kampanje so odgovorni, da izvedejo
volilno kampanjo v skladu z Zakonom o volilni in referendumski
kampanji.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 041-2/2010
Kobarid, dne 10. novembra 2010
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.

Uradni list Republike Slovenije
KOPER
4889.

Odlok o določitvi subvencioniranja cene
storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode, zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov, obdelave
mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja
preostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov za leto 2010

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06 in 39/08)

RAZGLAŠAM
ODLOK
o določitvi subvencioniranja cene storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode, zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov, obdelave mešanih komunalnih
odpadkov ter odlaganja preostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
za leto 2010
Št. 410-249/2010
Koper, dne 5. novembra 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o var‑
stvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO-1A in 70/08), 59. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in
127/06 – ZJZP) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji
dne 4. novembra 2010 sprejel

ODLOK
o določitvi subvencioniranja cene storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode, zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov, obdelave mešanih komunalnih
odpadkov ter odlaganja preostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
za leto 2010
1. člen
S tem odlokom se določa višina in vir subvencioniranja
cene storitev posameznih obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske od‑
padne vode, zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obde‑
lave mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja preostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
2. člen
Mestna občina Koper bo storitve obvezne občinske go‑
spodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode, v delu, ki se nanaša na ceno upora‑
be javne infrastrukture v letu 2010 subvencionirala v višini dela
najemnine infrastrukture, ki ni pokrita s ceno izvajanja storitve,
ki se zaračunava uporabnikom storitev javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Najemni‑
na infrastrukture je določena s pogodbo o najemu infrastrukture
in izvajanju gospodarskih javnih služb.

Št.
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Stran

13899

Stroški iz naslova najemnine za komunalno infrastruktu‑
ro za izvajanje te gospodarske javne službe za leto 2010 so
naslednji:
ELEMENTI

jan.–dec. 2010
(v eur)

– Najemnina infrastrukture za leto 2010
– brez nove CČN in kan. omrežja (ki je pokri‑
ta z obstoječo ceno)
– Najemnina infrastrukture za leto 2010
– z novo CČN in kan. omrežjem (ki ni pokrita
z obstoječo ceno)
Nepokrita najemnina infrastrukture za
leto 2010

831.488
1.291.985
–460.497

Kalkulacija ne vključuje DDV.
Razliko do polne cene bo Mestna občina Koper krila iz
sredstev občinskega proračuna.
3. člen
Mestna občina Koper bo storitve obvezne občinske go‑
spodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih od‑
padkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter odla‑
ganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov v letu 2010, subvencionirala v višini stroškov, ki niso
pokriti s ceno izvajanja storitve, ki se zaračunava uporabnikom
teh storitev.
Stroški izvajanja teh gospodarskih javnih služb za leto
2010 so naslednji:
Zap.
št.

Elementi

jan.–dec.
2010 (v eur)

1.

Najemnina infrastrukture

167.231

2.

Stroški izvajanja storitve

4.853.504

2.1.

Proizvajalni stroški

4.396.664

A. stroški materiala

330.267

B. stroški storitev
2.2.

4.066.397

Splošni stroški

456.840

Skupaj najemnina in stroški storitev

5.020.735

3.

Prihodki

2.830.633

4.

Razlika

–2.190.101

Kalkulacija ne vključuje davka na dodano vrednost (v
nadaljevanju kot DDV).
Razliko do polne cene bo Mestna občina Koper krila iz
sredstev občinskega proračuna.
4. člen
Sredstva subvencije se nakazujejo javnemu podjetju Ko‑
munali Koper, d.o.o.-s.r.l., kot izvajalcu gospodarskih javnih
služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpa‑
dne vode, zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdela‑
ve mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja preostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Mestni
občini Koper.
Izvajalec opravi obračun subvencije skladno s tem odlo‑
kom. Plačilo subvencije izvajalcu se uredi s posebno pogod‑
bo.
5. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010.
Št. 410-249/2010
Koper, dne 4. novembra 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

Stran

13900 /

Št.
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Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/01 e 29/03 e la G.U.
della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

PROMULGO
IL DECRETO
sulla sovvenzione per i servizi pubblici
economici obbligatori di smaltimento e
trattamento delle acque reflue e di quelle
meteoriche, della raccolta e di asportazione dei
rifiuti urbani, del trattamento dei rifiuti urbani
misti e dello smaltimento dei residui derivanti
dal trattamento o dalla rimozione dei rifiuti
urbani nel 2010
N. 410-249/2010
Capodistria, il 5 novembre 2010
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 149, terzo comma, della Legge sulla
tutela dell’ambiente (G. U. della RS, n. 39/06 – testo unico
ufficiale, 49/06 – ZmetD, 66/06 – Sentenza della CC, 33/07
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A e 70/08), visto l’articolo 59 della
Legge sui servizi pubblici economici (G. U. della RS, n. 32/93,
30/98 – ZZLPPO e 127/06 – ZJZP), il Consiglio comunale del
Comune città di Capodistria, nella seduta del 4 novembre 2010,
ha approvato il

DECRETO
sulla sovvenzione per i servizi pubblici
economici obbligatori di smaltimento e
trattamento delle acque reflue e di quelle
meteoriche, della raccolta e di asportazione dei
rifiuti urbani, del trattamento dei rifiuti urbani
misti e dello smaltimento dei residui derivanti
dal trattamento o dalla rimozione dei rifiuti
urbani nel 2010
Articolo 1
Con il presente decreto vengono stabiliti l’importo e la
fonte della sovvenzione per i singoli servizi pubblici economi‑
ci obbligatori quali lo smaltimento e trattamento delle acque
reflue e di quelle meteoriche, della raccolta e di asportazione
dei rifiuti urbani, del trattamento dei rifiuti urbani misti e dello
smaltimento dei residui derivanti dal trattamento o dalla rimo‑
zione dei rifiuti urbani.
Articolo 2
Riguardo al servizio pubblico economico di smaltimento
e di depurazione delle acque reflue e di quelle meteoriche, nel
2010 il Comune città di Capodistria provvederà a sovvenziona‑
re il canone per l’utilizzo dell’infrastruttura pubblica non com‑
preso nel costo del servizio conteggiato ai fruitori del suddetto
servizio. Il canone per l’utilizzo dell’infrastruttura è stabilito nel
contratto di locazione di tale infrastruttura nonché di erogazione
dei servizi pubblici economici.
I costi riferiti alla locazione, nel 2010, dell’infrastruttura in
oggetto sono i seguenti:
ELEMENTI
– Locazione dell’infrastruttura nel 2010
– non comprensiva del nuovo Depuratore
centrale e della rete fognaria (coperti dal
costo attuale)

Genn.–dic. 2010
(in euro)

831.488

– Locazione dell’infrastruttura nel 2010
– comprensiva del nuovo Depuratore cen‑
trale e della rete fognaria (non coperta dal
costo attuale)
Importo non coperto della locazione
dell’infrastruttura nel 2010

1.291.985
–460.497

Il calcolo non è comprensivo dell’IVA.
La copertura finanziaria alla sovvenzione della differenza
sarà a carico del bilancio comunale.
Articolo 3
Nel 2010, il Comune città di Capodistria provvederà a
sovvenzionare i costi dei servizi pubblici economici obbligatori
di raccolta e di asporto dei rifiuti urbani, di trattamento dei rifiuti
urbani e di smaltimento dei residui derivanti dal trattamento o
dalla rimozione dei rifiuti urbani nell’importo non coperto dal
costo di erogazione del suddetto servizio.
Nel 2010, i costi di erogazione dei servizi di cui sopra
sono i seguenti:
N.
Elementi
d’ord.

Genn.–dic.
2010
(in euro)

1.

Locazione dell’infrastruttura

2.

Costi di erogazione del servizio

4.853.504

2.1.

Costi di realizzazione

4.396.664

A. costi del materiale

330.267

B. costi dei servizi
2.2.

167.231

4.066.397

Spese generali

456.840

Totale locazione e costi dei servizi

5.020.735

3.

Entrate

2.830.633

4.

Differenza

–2.190.101

Il calcolo non è comprensivo dell’imposta sul valore ag‑
giunto (nel seguito: IVA).
La copertura finanziaria alla sovvenzione della differenza
sarà a carico del bilancio comunale.
Articolo 4
I fondi stanziati per la sovvenzione saranno trasferiti
all’azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. in quanto
prestatore dei servizi pubblici economici di smaltimento e trat‑
tamento delle acque reflue e di quelle meteoriche, della rac‑
colta e di asportazione dei rifiuti urbani, del trattamento dei
rifiuti urbani misti e dello smaltimento dei residui derivanti dal
trattamento o dalla rimozione dei rifiuti urbani nel territorio del
Comune città di Capodistria.
Il prestatore procede al calcolo della sovvenzione nel
rispetto del presente decreto. L’erogazione dei relativi fondi è
oggetto di un contratto distinto.
Articolo 5
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia e si applica a partire dal 1. 1. 2010.
N. 410-249/2010
Capodistria, il 4 novembre 2010
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

Uradni list Republike Slovenije
4890.

Sklep o začasnem financiranju Mestne občine
Koper v obdobju januar–marec 2011

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in
110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 42. čle‑
na Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00,
30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) iz‑
dajam

SKLEP
o začasnem financiranju
Mestne občine Koper
v obdobju januar–marec 2011
1.
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Mestne občine Koper iz proračunskih sredstev v obdobju od
1. januarja do 31. marca 2011.
2.
Začasno financiranje funkcij občine, njenih nalog in drugih
s predpisi določenih namenov se izvaja na podlagi sprejetega
Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 107/09).
3.
Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju
začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti
v breme svojega finančnega načrta do višine sorazmerne
s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju preteklega leta.
Obseg odhodkov in drugih izdatkov realiziranega proraču‑
na v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2010 je znašal
16.244.689,00 EUR in predstavlja obseg začasnega financi‑
ranja po tem sklepu.
Začasno financiranje se izvaja v okviru tekočih prejemkov
proračuna in s črpanjem sredstev na računih občine iz prete‑
klega leta.
4.
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni pro‑
računski uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih
proračunskih postavk kot v preteklem letu.
Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju za‑
časnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v
breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe
iz svojega finančnega načrta, določenega na osnovi kvote, ki
jo določi župan.
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki
proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na dan
31. december 2010.
5.
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju
plačani izdatki in vplačani prejemki, vključijo v proračun Mestne
občine Koper za leto 2011.
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011.
Št. 410-247/2010
Koper, dne 26. oktobra 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
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Ai sensi degli articoli 32 e 33 della Legge sulle finanze
pubbliche (G. U. della RS, n. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU e 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP e 14/07 – ZSPDPO),
oltre che dell’articolo 42 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Boll. uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e G. U. della RS,
n. 90/05, 67/06 e 39/08) adotto la seguente

DELIBERAZIONE
sull’esercizio provvisorio del bilancio del
Comune città di Capodistria nel periodo
gennaio–marzo 2011
1.
Con la presente viene deliberato l’esercizio provvisorio
del bilancio del Comune città di Capodistria per il periodo dal
1 gennaio al 31 marzo 2011.
2.
Il finanziamento provvisorio delle funzioni del comune,
delle rispettive attribuzioni e di altre finalità previste dalla nor‑
mativa avviene in conformità del Decreto sul bilancio di previ‑
sione del Comune città di Capodistria per l’anno 2010 (G.U.
della RS, n. 107/09).
3.
Durante l’esercizio provvisorio del bilancio, gli utilizzatori
diretti del bilancio possono assumere impegni di spesa ed
effettuare pagamenti a carico del rispettivo piano finanziario in
misura non superiore alle somme spese nel medesimo periodo
dell’esercizio precedente. Le spese ed altri costi a carico del
bilancio attuato nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2010 am‑
montano a Euro 16.244.689,00 EURO; entro tale somma sono
ammessi gli stanziamenti nell’ambito della gestione provvisoria
del bilancio ai sensi della presente deliberazione.
L’esercizio provvisorio avviene entro i limiti delle entrate
correnti ed attingendo ai fondi detenuti sui conti del comune
riferiti all’esercizio precedente.
4.
Nel corso dell’esercizio provvisorio gli utilizzatori diretti
del bilancio possono assumere impegni di spesa ed effettuare
pagamenti a carico delle medesime voci di spesa del bilancio
come nell’esercizio passato.
Durante l’esercizio provvisorio, gli utilizzatori diretti del
bilancio possono assumere impegni di spesa ed effettuare pa‑
gamenti a carico del rispettivo piano finanziario esclusivamente
nei limiti della quota stabilita dal sindaco.
Durante l’esercizio provvisorio, gli utilizzatori diretti del bi‑
lancio non possono aumentare il numero di dipendenti rispetto
alla situazione al 31 dicembre 2010.
5.
Le spese liquidate e le entrate riscosse alla conclusione
del periodo di esercizio provvisorio saranno iscritte nel bilancio
di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2011.
6.
La presente deliberazione entra in vigore il giorno succes‑
sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica di Slovenia e si applica dal 1 gennaio 2011.
N. 410-247/2010
Capodistria, il 26 ottobre 2010
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
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Št.
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Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2011

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Ura‑
dne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06 in 39/08)

RAZGLAŠAM
SKLEP
o vrednosti točk za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2011
Št. 422-182/2010
Koper, dne 5. novembra 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 36. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 32/06, 101/07 in 57/08), 27. člena Statuta Mestne ob‑
čine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list
RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 17. člena Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper (Uradne
objave, št. 42/2003 in Uradni list RS, št. 113/05) je Občinski svet
Mestne občine Koper na seji dne 4. novembra 2010 sprejel

SKLEP
o vrednosti točk za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2011
1.
Določi se mesečna vrednost točke za izračun nadomestila
za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča na območju Me‑
stne občine Koper v letu 2011 v višini 0,00030423 €/m2.
2.
Določi se mesečna vrednost točke za izračun nadomestila
za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča na območju
Mestne občine Koper v letu 2011 v višini 0,00060846 €/m2.
3.
Zavezancem odmeri nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča na podlagi podatkov Mestne občine Koper, Ministr‑
stvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni
urad Koper.

Uradni list Republike Slovenije
Ai sensi dell’articolo 36 della Legge sul finanziamento
dei comuni (Gazzetta uff. della RS, n. 32/06, 101/07 e 57/08),
per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazz.
uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) ed in virtù dell’articolo
17 del Decreto sul compenso per l’uso del lotto fabbricabile
nel Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 42/2003 e
la Gazz. uff. della RS, n. 113/05), il Consiglio comunale del
Comune città di Capodistria, nella seduta del 4 novembre
2010, ha accolto la

DELIBERA
sul valore del punto applicato per il computo del
canone per l’uso del lotto fabbricabile nel 2011
1.
Con la presente deliberazione si stabilisce il valore men‑
sile del singolo punto per il computo, nel 2010, del canone per
l’uso del lotto fabbricabile edificato, posto in territorio del Comu‑
ne città di Capodistria, nell’importo pari a 0,00030423 €/m².
2.
Si definisce altresì il valore mensile del singolo punto per
il computo, nel 2010, del canone per l’uso del lotto fabbricabile
non edificato, posto nel territorio del Comune città di Capodi‑
stria, nell’importo pari a 0,00060846 €/m².
3.
Ai soggetti passivi il canone per l’uso del terreno edifica‑
bile è commisurato in base ai dati forniti dal Comune città di
Capodistria, dall’Ufficio compartimentale di Capodistria ope‑
rante in ambito dell’Ufficio imposte di Capodistria, cui fa capo
l’Amministrazione delle imposte della Repubblica di Slovenia
presso il Ministero delle finanze.
4.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia, con decorrenza dal 1 gennaio 2011.
N. 422-182/2010
Capodistria, il 4 novembre 2010
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011.
Št. 422-182/2010
Koper, dne 4. novembra 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/01 e 29/03 e la G.U.
della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

PROMULGO
LA DELIBERA
sul valore del punto applicato per il computo del
canone per l’uso del lotto fabbricabile nel 2011
N. 422-182/2010
Capodistria, il 5 novembre 2010
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

4892.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Ura‑
dne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06 in 39/08)

RAZGLAŠAM
SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Št. 478-775/2008
Koper, dne 5. novembra 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10) ter
27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne obja‑
ve, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06
in 38/08) ter na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objek‑
tov (102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 111/05 – Odl. US, 93/05,
120/06 – Odl. US in 126/07) je Občinski svet Mestne občine
Koper na seji dne 4. novembra 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
Nepremičninam s parc. št. 1144/11, 1146/10, 1146/12,
1146/4, 1147/1, 1147/18, 1147/20, 1161/25, 1172/10, 1172/13,
1464/1, k.o. Gabrovica, nepremičninam s parc. št. 1430/14,
1430/16, k.o. Koper, nepremičninam s parc. št. 2819/3,
2819/5, 2819/6, k.o. Osp, nepremičnini s parc. št. 2820/3,
k.o. Podgorje, nepremičnini s parc. št. 2635/6, k.o. Rožar,
nepremičninam s parc. št. 1448/2, 1448/3, k.o. Sočerga, ne‑
premičnini s parc. št. 789/18, k.o. Škofije, nepremičnini s parc.
št. 1842/3, k.o. Tinjan ter nepremičnini s parc. št. 5077/6, k.o.
Truške, se odvzame status grajenega javnega dobra lokal‑
nega pomena.
II.
Navedene nepremičnine izgubijo status grajenega javne‑
ga dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti
občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje
pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se iz
C 2 lista izbriše zaznamba o grajenem javnem dobru lokalnega
pomena.
III.
Ta sklep velja takoj.

Št.

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e
G.U. della RS, n. 90/2005, 67/2006 e 39/2008)

PROMULGO
LA DELIBERA
sulla dismissione del bene pubblico edificato
di rilevanza locale
N. 478-775/2008
Capodistria, il 5 novembre 2010
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale
(G.U. RS, n. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Sentenza della CC
e 76/08), per effetto degli articoli 27 e 127 dello Statuto del
Comune città di Capodistria (Bollettino uff. 40/00, 30/01, 29/03
e Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 38/08) ed in virtù
dell’articolo 23 della Legge sulla costruzione dei fabbricati
(G.U. della RS, n. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 111/05 – Sen‑
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tenza della CC, 93/05, 120/06 – Sentenza della CC e 126/07), il
consiglio comunale di Capodistria, nella seduta del 4 novembre
2010, ha approvato la seguente

DELIBERA
sulla dismissione del bene pubblico edificato
di rilevanza locale
I
Si procede alla dismissione del bene pubblico edificato
di rilevanza locale che interessa i beni immobili insistenti
sulle p.lle n. 1144/11, 1146/10, 1146/12, 1146/4, 1147/1,
1147/18, 1147/20, 1161/25, 1172/10, 1172/13, 1464/1 c.c. di
Gabrovica, sulle p.lle n. 1430/14, 1430/16, c. c. di Capodi‑
stria, sulle p.lle n. 2819/3, 2819/5, 2819/6 c.c. di Osp, sulla
p.lla n. 2820/3, c.c. di Podgorje, sulla p.lla n. 2635/6, c.c. di
Rožar, sulle p.lle n. 1448/2, 1448/3, c.c. di Sočerga, sulla
p.lla n. 789/18, c.c. di Škofije, sulla p.lla n. 1842/3, c.c. di
Tinjan ed il bene immobile insistente sulla particella catasta‑
le n. 5077/6, c.c. di Truške.
II
Gli immobili sopra indicati perdono lo status di bene
pubblico edificato di rilevanza locale in virtù di una decisione
ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale.
Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente
tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di cancellazione,
dal foglio C 2, dell’annotazione riguardante il bene pubblico
edificato di rilevanza locale.
III
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-775/2008
Capodistria, il 4 novembre 2010
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

Št. 478-775/2008
Koper, dne 4. novembra 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

92 / 19. 11. 2010 /

4893.

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Ura‑
dne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06 in 39/08)

RAZGLAŠAM SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Št. 478-774/2008
Koper, dne 5. novembra 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07– UPB, 76/08, 79/09 in 51/10) ter
27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne ob‑
jave, št. 40/00, 30/0, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06
in 38/08) ter na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objek‑
tov (102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 111/05 – Odl. US, 93/05,
120/06 – Odl. US in 126/07) je Občinski svet Mestne občine
Koper na seji dne 4. novembra 2010 sprejel
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Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena

DELIBERA
di acquisizione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale

I.
Pri nepremičninah s parc. št. 2400/3, 3095/20 k.o. Bertoki,
nepremičnini s parc. št. 1681/6 k.o. Dekani, nepremičnini s parc.
št. 2634, k.o. Hribi, nepremičninah s parc. št. 800/2, 803/4, k.o.
Marezige, nepremičnini s parc. št. 407/37, 596/4, k.o. Oltra, ne‑
premičninah s parc. št. 222/4, 2264/3, 2264/5, 2264/7, 2323/2,
k.o. Semedela, nepremičninah s parc. št. 513/90, k.o. Sveti An‑
ton, nepremičnini s parc. št. 1215/9, k.o. Škofije, nepremičnini s
parc. št. 1175/11, k.o. Truške, vse last Mestne občine Koper, se
vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

I.
Riguardo ai beni immobili insistenti sulle particelle cata‑
stali n. 2400/3, 3095/20, c.c. di Bertocchi, al bene immobile
insistente sulla particella catastale n. 1681/6, c.c. di Dekani,
al bene immobile insistente sulla particella catastale n. 2634,
c.c. di Hribi, ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali
n. 800/2, 803/4, c.c. di Marezige, al bene immobile insistente
sulle p.lle catastali n. 407/37, 596/4, c.c. di Oltra, ai beni immo‑
bili insistenti sulle particelle catastali n. 222/4, 2264/3, 2264/5,
2264/7, 2323/2, c.c. di Semedella, ai beni immobili insistenti
sulla p.lla catastale n. 513/90, c.c. di Sveti Anton, sulla p.lla ca‑
tastale n. 1215/9, c.c. di Škofije, sulla p.lla catastale n. 1175/11,
c.c. di Truške, tutti proprietà del Comune città di Capodistria, si
procede all’acquisizione dello status di bene pubblico edificato
di rilevanza locale.

II.
Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra z
ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičnini
s parc. št. 2400/3, 3095/20, k.o. Bertoki, nepremičnini s parc.
št. 1681/6, k.o. Dekani, nepremičnini s parc. št. 2634, k.o.
Hribi, nepremičninah s parc. št. 800/2, 803/4, k.o. Marezige,
nepremičnini s parc. št. 407/37, 596/4, k.o. Oltra, nepremič‑
ninah s parc. št. 222/4, 2264/3, 2264/5, 2264/7, 2323/2, k.o.
Semedela, nepremičninah s parc. št. 513/90, k.o. Sveti Anton,
nepremičnini s parc. št. 1215/9, k.o. Škofije, nepremičnini s
parc. št. 1175/11, k.o. Truške, zaznamuje status grajenega
javnega dobra lokalnega pomena.
III.
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-774/2008
Koper, dne 4. novembra 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e
G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

II.
Gli immobili sopra indicati acquistano lo status di bene
pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione
ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale.
Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente
tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di annotazione
tavolare dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale
relativamente ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali
n. 2400/3, 3095/20, c.c. di Bertocchi, al bene immobile insistente
sulla particella catastale n. 1681/6, c.c. di Dekani, al bene immo‑
bile insistente sulla particella catastale n. 2634, c.c. di Hribi, ai
beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 800/2, 803/4,
c.c. di Marezige, al bene immobile insistente sulle p.lle catastali
n. 407/37, 596/4, c.c. di Oltra, ai beni immobili insistenti sulle
particelle catastali n. 222/4, 2264/3, 2264/5, 2264/7, 2323/2, c.c.
di Semedella, ai beni immobili insistenti sulla p.lla catastale n.
513/90, c.c. di Sveti Anton, sulla p.lla catastale n. 1215/9, c.c. di
Škofije, sulla p.lla catastale n. 1175/11, c.c. di Truške.
III.
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-774/2008
Capodistria, il 4 novembre 2010
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

PROMULGO
LA DELIBERA
sulla dismissione del bene pubblico edificato
di rilevanza locale
N. 478-774/2008
Capodistria, il 5 novembre 2010
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale
(G.U. RS, n. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Sentenza della CC
e 76/08), per effetto degli articoli 27 e 127 dello Statuto del
Comune città di Capodistria (Bollettino uff. 40/00, 30/01, 29/03
e Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 38/08) ed in virtù
dell’articolo 213 della Legge sulla costruzione dei fabbricati
(G.U. della RS, n. 102/04 – ZGO – 1 – UPB1, 92/05, 111/05
– Sentenza della CC, 93/05, 120/06 – Sentenza della CC e
126/07), il consiglio comunale di Capodistria, nella seduta del
4 novembre 2010, ha accolto la seguente

KRŠKO
4894.

Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije
Krško o prehodu mandata člana občinskega
sveta na naslednjo kandidatko na listi SLS

Na podlagi 37.a in 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09 in 51/10) in 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) je
občinska volilna komisija občine Krško sprejela naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP
I.
Ugotovi se, da je Francu Bogoviču, stanujočemu na na‑
slovu Koprivnica 39, Koprivnica, prenehal mandat člana občin‑
skega sveta Občine Krško, z dne 26. 10. 2010.
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II.
Ugotovi se, da je mandat člana občinskega sveta Občine
Krško Franca Bogoviča prešel na naslednjo kandidatko pod
št. 3 iz stranke SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA v 1.
volilni enoti. To je Mirela Zalokar, roj. 23. 6. 1960, stanujoča na
naslovu Pot na Armes 29, Senovo.

Št.

4895.

Obvezna razlaga Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območja urejanja
v mestnem središču

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) in
122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljublja‑
na (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo)
je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 38. seji dne 19. 4.
2010 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za območja urejanja v mestnem središču
(Uradni list SRS, št. 13/88 in Uradni list RS, št. 21/90,
16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99,
77/02, 69/03, 19/07, 95/07, 57/08, 98/08, 110/08)
I.
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območja
urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88, in
Uradni list RS, št. 21/90, 16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96,
22/98, 68/99, 77/02, 69/03, 19/07, 95/07, 57/08, 98/08, 110/08)
je prvo alinejo prvega odstavka 33. člena v zvezi s 40. členom
in grafičnim delom odloka »Podrobnejši oblikovno tehnični
elementi« razumeti tako, da je za potrebe varovanja naravne
in kulturne dediščine dovoljen odmik prizidave Mahrove hiše v
notranjost območja, omejenega s črto, označeno kot »gradbe‑
ne linije in odmiki«.
II.
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 3505-13/2010-4
Ljubljana, dne 19. aprila 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj (v nada‑
ljevanju: OPPN), ki vsebuje:
– območje OPPN;
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve projektnih
ureditev;
– načrt parcelacije;
– etapnost izvedbe prostorske ureditve;
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter
ohranjanje narave;
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami; vključno z varstvom pred požarom;
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;
– program opremljanja zemljišč za gradnjo;
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.
2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)
Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, po‑
goje za gradnjo novih objektov, pogoje za posege na obstoječih
objektih, pogoje za odstranitev obstoječih objektov, ureditev
utrjenih površin, zelenih površin in prostorov za igro otrok ter
gradnjo prometne, energetske, komunalne in telekomunikacij‑
ske infrastrukture.
3. člen
(sestavni deli OPPN)
Sestavni deli OPPN so:
I.
II.
1.
1.1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.

4896.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji
Kašelj

Na podlagi 61. in 74. člena Zakona o prostorskem načr‑
tovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B in 108/09)
in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,

13905

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj

Št. 041-1/2010 O302
Krško, dne 5. novembra 2010

LJUBLJANA

Stran

št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne
občine Ljubljana na 42. seji dne 27. 9. 2010 sprejel

III.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Predsednik OVK Krško
Bojan Trampuš l.r.
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4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Besedilo odloka
Grafični del, ki obsega naslednje grafične
načrte:
Načrt namenske rabe prostora
Izsek iz dolgoročnega plana
Vplivi in povezave s sosednjimi enotami
urejanja prostora
Načrt območja OPPN z načrtom parcelacije
Geodetski načrt s prikazom območja OPPN
Katastrski načrt s prikazom območja OPPN
Načrt obodne parcelacije, parcelacije
zemljišč in zakoličbe objektov
Površine, namenjene javnemu dobru
Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih
rešitev prostorskih ureditev
Ureditvena situacija – nivo pritličja, zunanja
ureditev in prerezi
Načrt odstranitve objektov
Prikaz priključevanja objektov na komunalno
javno infrastrukturo
Prometno tehnična situacija, idejna višinska
regulacija in načrt intervencijskih poti
Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

M 1:5000
M 1:2500
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000

M 1:500
M 1:1000
M 1:500
M 1:1000
M 1:1000.
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4. člen
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:
– izvleček iz strateškega prostorskega plana;
– prikaz stanja v prostoru;
– strokovne podlage;
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;
– obrazložitev in utemeljitev OPPN;
– program opremljanja zemljišč za gradnjo;
– povzetek za javnost.
5. člen
(izdelovalec OPPN)
OPPN je izdelal City studio d.o.o., Vurnikova 2, Ljubljana,
pod številko projekta CS765 v juliju 2010.

II. OBMOČJE OPPN
6. člen
(območje OPPN)
1. Obseg
Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami:
1875/1 del, 1875/3, 1875/4 del, 2095 del, 2096 del,
2097, 2098 del, 2099 del, 2101/1, 2101/3, 2101/4 del, 2101/5,
2101/7, 2101/10, 2101/13, 2101/14, 2101/15, 2101/16,
2101/17, 2101/18, 2101/19, 2101/20, 2101/21, 2101/22,
2101/23, 2101/24, 2101/25, 2101/26, 2101/27, 2101/28,
2101/29, 2101/30, 2101/31, 2101/32, 2101/33, 2101/34,
2101/35, 2101/36, 2101/37, 2101/38, 2101/39, 2101/40,
2101/41, 2101/42, 2101/43, 2101/44, 2101/45, 2101/46,
2101/47, 2101/48, 2101/49, 2101/50, 2101/51, 2101/52,
2101/53, 2101/54, 2101/55, 2101/56, 2101/57, 2101/58,
2101/59, 2101/60, 2101/61, 2101/62, 2101/63, 2101/64,
2101/65, 2101/66, 2101/67, 2101/68, 2101/69, 2101/70,
2101/71, 2101/72, 2101/73, 2101/74, 2101/75, 2101/76,
2101/77, 2101/78, 2101/79, 2101/80, 2101/81, 2101/82,
2101/83, 2101/84, 2101/85, 2101/86, 2101/87, 2101/88,
2101/89, 2101/90, 2101/91, 2101/92, 2101/93, 2101/94,
2101/95, 2101/96, 2101/97, 2101/98, 2101/99, 2101/100,
2101/101, 2101/102, 2101/103, 2101/104, 2101/105,
2101/106, 2101/107, 2101/108, 2101/109, 2101/110, 2101/111,
2101/112, 2101/113, 2101/114, 2101/115, 2101/116, 2101/117,
2101/118, 2101/119, 2101/120, 2101/121, 2101/122, 2101/123,
2101/124, 2101/125, 2101/126, 2101/127, 2101/128,
2101/129, 2101/130, 2101/131, 2101/132, 2101/133,
2101/134, 2101/135, 2101/136, 2101/137, 2101/138,
2101/139, 2101/140, 2101/141, 2101/142, 2101/143,
2101/144, 2101/145, 2101/146, 2101/147, 2101/148,
2101/149, 2101/150, 2101/151, 2101/152, 2101/153,
2101/154, 2101/155, 2101/156, 2101/157, 2101/158,
2101/159, 2101/160, 2101/161, 2101/162, 2101/163,
2101/164, 2101/165, 2101/166, 2101/167, 2101/168,
2101/169, 2101/170, 2101/171, 2101/173, 2101/176,
2101/177, 2101/178, 2101/179, 2101/181, 2101/182,
2101/183, 2101/184, 2101/185, 2101/186, 2101/187,
2101/188, 2101/189, 2101/190, 2101/191, 2101/192,
2101/193, 2101/194, 2101/195, 2101/196, 2101/197, 2101/198,
2101/199, 2101/200, 2101/201, 2101/202, 2101/203, 2101/204,
2101/205, 2101/206, 2101/207, 2101/208, 2101/209, 2104/1
del, 2104/2 del, 2105 del, 2106/1, 2106/2 del, 2106/3, 2106/6,
2107, 2108/1, 2108/2, 2108/3, 2109/1 del, 2109/6 del, 2109/8
del, 2109/9, 2109/10 del, 2111 del, 2112/1 del, 2112/3, 2114/3
del, 2114/4, 2119/1 del, 2355/1 del, 2355/5 del, 2355/6 del,
2359/1 del, 2361/1, 2361/2, 2361/3, 2361/4, 2361/5, 2361/9
del, 2361/11, 2362/2, 2362/5, 2362/6, 2362/7, 2363/1, 2363/2,
2364/1, 2364/2, 2368/2, 2368/4, 2473/7 in 2473/8, vse k.o.
Zgornji Kašelj.
Velikost območja OPPN je 6 ha 56 ar 35 m².

Uradni list Republike Slovenije
2. Meja
Meja območja OPPN poteka v k. o. Zgornji Kašelj. Skrajna
severozahodna točka območja leži na zahodnem robu zemlji‑
šča s parcelno števiko 2109/10, od tu poteka meja proti vzhodu,
po zemljiščih s parcelnimi številkami 2109/10, 2109/1, 2109/8
ter po delu severozahodne meje zemljišča s parcelno števiko
2108/2, preko zemlišča s parcelno številko 1875/4, po vzhodni
meji zemljišč s parcelnima številkama 1875/1 in 2473/7. Od tu
naprej zavije proti vzhodu in poteka preko zemljišč s parcelnimi
številkami 2106/2, 2105, 2104/2, 2104/1. Tu zavije v smeri proti
severovzhodu in poteka po zemljiščih s parcelnima številkama
2096 in 2095. V nadaljevanju zavije v smeri proti jugovzhodu
in poteka po severovzhodni meji zemljjišča s parcelno številko
2095 ter po severni, vzhodni in južni meji zemljišča s parcelno
številko 2097. V nadaljevanju poteka preko zemljišč s parcel‑
nima številkama 2098 in 2099, po jugovzhodni meji zemljišča s
parcelno številko 2368/2, vzhodni in jugovzhodni meji zemljišča
s parcelno številko 2364/1, po jugovzhodnih mejah zemljišč s
parcelnima številkama 2361/5, 2361/2 ter po delu jugovzhodne
meje zemljišča s parcelno številko 2361/9. Tu meja zavije proti
zahodu in poteka preko zemljišč s parcelnimi številkami 2361/9,
2359/1, 2355/6, 2355/5, 2355/1, 2114/4, in 2119/1, kjer spre‑
meni smer in poteka proti severu preko zemljišča s parcelno
številko 2114/3 ter po vzhodnem robu zemljišč s parcelnimi
številkami 2112/2, 2113/2 in 2113/1. V nadaljevanju spremeni
smer proti zahodu in poteka po južni meji zemljišča s parcelno
številko 2112/1, po delu jugovzhodne meje, zahodni in severni
meji zemljišča s parcelno številko 2111, po delu zemljišča s
parcelno številko 2109/6 ter po delu zahodnih mej zemljišča s
parcelnima številkama 2109/9 in 2109/10.
Meja območja OPPN je analitično prikazana s koordina‑
tami lomnih točk obodne parcelacije.
Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnih načrtov
št. 3.2. »Katastrski načrt s prikazom območja OPPN« in 3.3.
»Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe
objektov«.

III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE
REŠITVE PROJEKTNIH UREDITEV
7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)
Osrednji del območja, ki je bil v osemdesetih letih po‑
zidan s pritličnimi objekti v nizih z 92 stanovanji in je postal
z različnimi nedovoljenimi posegi degradirano območje, bo s
predvidenimi ureditvami in posegi ekološko, funkcionalno in
oblikovno saniran.
Del območja OPPN, ki ni poplavno ogrožen, bo saniran.
Predvidena je odstranitev vseh provizoričnih oziroma pomo‑
žnih objektov in ureditev za širše območje uporabnih zelenih
in športnih površin. V objektu ob Cesti španskih borcev bo
umeščen objekt družbene dejavnosti, kot lokalno kulturno in
družabno središče.
Preostali del območja, ki leži pod koto poplavne linije
100-letnih voda, bo ostal nepozidan. Obalno in priobalno
zemljišče potoka bosta ohranjena. Odprte zelene površine
bodo navezane na zelene odprte površine širše okolice in
obstoječe poljske poti v obrečni ravnini na južni strani ob‑
močja OPPN.
Območje OPPN je navezano na sosednje prostorske eno‑
te po obstoječih obodnih cestah in peš komunikacijah. Dovoz
v območje OPPN je zasnovan po Cesti španskih borcev, na
katero so priključene dovozne ceste do posameznih objektov.
Obstoječe prometnice bodo sanirane, za obstoječe stanovalce
bodo urejena nova parkirna mesta. Zagotovljen je dostop do
najbližjega postajališča mestnega linijskega prevoza potnikov,
ki je oddaljeno 700 m od območja OPPN.
Predvidene ureditve so zasnovane tako, da omogočajo
poznejšo realizacijo povezovalne ceste med Ulico Mirka Jurce

Uradni list Republike Slovenije
in Krmčevo ulico ter ureditev končnega postajališča in obrača‑
lišča mestnega linijskega prevoza potnikov na severnem robu
območja OPPN.
Pogoji bivanja obstoječih stanovalcev bodo izboljšani.
Odstranjeni bodo provizorični objekti (različne lope, kurniki in
podobno) in azbestna kritina na obstoječih objektih. Obnovljen
bo obstoječi vodovod po Cesti Španskih borcev ter zgrajeno
novo hidrantno omrežje. Za zanesljivejšo oskrbo obstoječih
objektov s plinom bo dograjen obstoječi plinovod in povečane
njegove kapacitete.
Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
so razvidni iz grafičnega načrta št. 2. »Vplivi in povezave s
sosednjimi enotami urejanja prostora«.
8. člen
(dopustni posegi znotraj območja OPPN)
Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi:
– sanacija in priprava stavbnega zemljišča;
– odstranitve obstoječih objektov in naprav;
– gradnja novih objektov;
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge
gospodarske infrastrukture;
– urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin;
– redna in investicijska vzdrževalna dela legalno zgrajenih
objektov;
– legalizacija obstoječih objektov;
– rekonstrukcije legalno zgrajenih objektov, ki bodo ohra‑
njeni.
9. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
1. Prostorske enote
Območje OPPN je razdeljeno na devet prostorskih enot:
SE1
SE2
SV1
SV2
SD1
C1
C2
P1
P2

območje eno ali dvostanovanjskih objektov;
območje obstoječih enostanovanjskih objektov v nizih;
območje večstanovanjskih objektov;
območje večstanovanjskih objektov;
območje objekta družbene dejavnosti;
območje javne poti;
območje dovozne poti;
območje obstoječih zelenih površin;
območje skupnih zelenih površin obstoječih in predvi‑
denih objektov v prostorskih enotah SE2, SV1 in SV2.

Prostorske enote so razvidne iz grafičnih načrtov št. 3.1.
»Geodetski načrt s prikazom območja OPPN« in št. 3.2. »Ka‑
tastrski načrt s prikazom območja OPPN«.
2. Namembnost
Prostorska enota SE1:
11100 Enostanovanjske stavbe;
11210 Dvostanovanjske stavbe.
Do 50% NTP objekta je lahko namenjenih tudi za:
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe, od tega stavbe
s pisarnami in poslovnimi prostori, namenjenimi
lastnemu poslovanju podjetij;
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti, razen avto‑
pralnic.
Prostorska enota SE2:
11100 Enostanovanjske stavbe.
Prostorski enoti SV1 in SV2:
11221 Tri- in večstanovanjske stavbe;
11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene.
Prostorska enota SD1:
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, od tega dvorane
za družabne prireditve, kinodvorane, gledališča in
podobno;
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Muzeji in knjižnice, razen stavb za hrambo arhivskih
gradiv;
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno
delo, od tega stavbe za neinstitucionalno izobraže‑
vanje
12650 Stavbe za dvoranske športe brez prostorov za
gledalce.
Do 20% NTP objekta je lahko namenjenih tudi za:
12301 Trgovske stavbe, vendar le za samostojne prodajal‑
ne, butike, lekarne in prodajalne očal;
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti, razen avto‑
pralnic in stavb za oskrbo in nego hišnih živali.
3. Zazidalna zasnova
Prostorska enota SE1:
V severozahodnem delu območja OPPN je predvidena
umestitev štirih prostostoječih eno- ali dvodružinskih stanovanj‑
skih objektov, ki dopolnjujejo obstoječo pozidavo.
Prostorska enota SE2:
Osrednji del območja OPPN, ki je pozidan s štirimi gru‑
čami enodružinskih stanovanjskih objektov je ohranjen. Pod
pogoji, opredeljenimi v 14. členu je dopustna legalizacija pri‑
zidkov.
Prostorska enota SV1:
V južnem delu območja OPPN sta na nižji terasi predvide‑
na dva niza šestih večstanovanjskih objektov z osrednjo zeleno
površino in parkirišči na obodu. Postavitev objektov v prostoru
mora slediti konfiguraciji terena.
Prostorska enota SV2:
V severovzhodnem delu območja OPPN so predvideni
trije večstanovanjski objekti z osrednjo zeleno površino in par‑
kirišči na obodu. Postavitev objektov v prostoru mora slediti
smeri pozidave obstoječih objektov v prostorski enoti SE2.
Prostorska enota SD1:
V severozahodnem delu je ob uvozu v območje OPPN
predviden prostostoječi objekt družbenih dejavnosti.
4. Zasnova zunanje ureditve
Prostorska enota SE2:
V osrednjem delu so parkovno urejene zelene površine
z otroškim igriščem za igro manjših otrok. Parkovne površine
morajo biti zasajene z drevjem in grmovnicami, ter opremljene
z mikrourbano opremo. Ohranjeno je obstoječe omrežje peš
poti, ki služijo tudi kot intervencijske poti. Ob javni poti C1
bo urejeno novo parkirišče, obstoječe parkirišče v osrednjem
delu je ohranjeno. Vse parkirne površine morajo biti zasajene
z drevjem. Obstoječa zbirna in prevzemna mesta za odpadke
so ohranjena, novo zbirno in prevzemno mesto z zbiralnico
ločenih odpadkov je urejeno ob javni poti C1.
Prostorski enoti SV1 in SV2:
Ob objektih, razen na priobalnem zemljišču so urejeni
zasebni vrtovi. Ostale zelene površine so skupne, parkovno
urejene, zasajene z drevjem in grmovnicami ter opremljene z
elementi mikrourbane opreme. V osrednjem delu vsake pro‑
storske enote sta otroški igrišči za igro manjših otrok. Med
objekti sta urejeni krožni peš poti, ki služita tudi intervenciji. Vsa
parkirna mesta so urejena na obodu prostorskih enot. Parkirna
mesta je dopustno nadkriti z nadstrešnicami, v nasprotnem
primeru morajo biti zasajena z drevjem. Zbirna in prevzemna
mesta za odpadke so urejena ob javni poti C1 in ob parkirnih
površinah.
Prostorska enota SD1:
Ob objektu družbene dejavnosti je urejena odprta tla‑
kovana in zelena površina, namenjena druženju in različnim
dejavnostim na prostem. Zunanje površine so opremljene z
elementi mikrourbane opreme. Ob javni poti C1 so urejeni
parkirni prostori, ki morajo biti zasajeni z drevjem.
Prostorska enota P1:
Površine ležijo večinoma pod poplavno linijo stoletnih
vod in so ohranjene v obstoječem stanju. V jugozahodnem
delu prostorske enote je prestavljena poljska pot. Na zahodni
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strani je dopustna ureditev dovoza z javne poti C1 za dovoz do
predvidenih objektov v sosednjem območju urejanja.
Prostorska enota P2:
Površina je parkovno urejena in namenjena stanovalcem
v prostorskih enotah SE2, SV1, SV2. Na vzhodnem delu je
igrišče za igro z žogo, za potrebe večjih otrok. Preko prostorske
enote potekajo pešpoti, ki povezujejo posamezne prostorske
enote in območje OPPN z naravnim okoljem. Brežina na juž‑
nem robu prostorske enote bo sanirana in utrjena.
Zazidalna zasnova in zunanja ureditev sta razvidni iz
grafičnega načrta št. 4.1. »Ureditvena situacija – nivo pritličja,
zunanja ureditev in prerezi«.
10. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih
in enostavnih objektov)
V območju OPPN je dovoljena gradnja ali postavitev:
– spominskih obeležij,
– otroških igrišč,
– skulptur in drugih prostorskih inštalacij;
– pomožnih infrastrukturnih objektov v skladu z 22. in
23. členom tega odloka.
Poleg tega je dovoljeno:
Prostorska enota SE1:
– medsosedska ograja,
– garaža,
– enoetažna pritlična lopa,
– nadstrešek,
– steklenjak,
– uta,
– bazen.
Prostorska enota SE2:
– medsosedska ograja, višine do 1.80 m.
Prostorska enota P2:
– poljske poti,
– igrišča za šport in rekreacijo na prostem.
11. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
Oblikovni princip ter izbor materialov in barv morata biti
za vse objekte v posamezni prostorski enoti usklajena. Obli‑
kovna zasnova objektov mora odražati njihovo programsko
raznolikost.
Fasade novih objektov morajo biti zasnovane sodobno ter
s kakovostnimi in trajnimi materiali.
Objekt družbenih dejavnosti zahteva posebno arhitekturno
rešitev, ki mora izražati namembnost objekta. Pridobiti je treba
tri variantne rešitve urbanistično arhitekturne rešitve območja
prostorske enote SD1, ki jih morajo izdelati trije različni avtorji.
Najustreznejšo rešitev izbere komisija dveh predstavnikov inve‑
stitorja in dveh predstavnikov Mestne občine Ljubljana.
Strehe novih objektov so lahko ravne ali pod blagim na‑
klonom do 10 stopinj, v prostorski enoti SE1 so dopustni tudi
nakloni streh 30°–40°.
Nadstrešnice nad parkirišči v prostorskih enotah SV1 in
SV2 morajo biti kovinske ali lesene in enotno oblikovane. Zanje
je treba izdelati tipski projekt.
12. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
Na območju OPPN je treba upoštevati naslednje pogoje
za ureditev zunanjih površin:
za zunanjo ureditev območja OPPN, razen za območje
prostorske enote SE1, mora biti v sklopu projektne dokumenta‑
cije za gradbeno dovoljenje izdelan načrt krajinske ureditve. Pri
tem je treba upoštevati naslednje pogoje za ureditev zunanjih
površin:
– v prostorski enoti P1 je dopustna le ureditev poljskih poti
ter zasaditev avtohtonega drevja in grmovnic;
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– parkovne površine morajo biti zasajene z avtohtonim
drevjem in grmovnicami;
– na parcelah, namenjenih gradnji je treba zasaditi vsaj
25 dreves na hektar;
– obstoječe drevje v prostorskih enotah SE2, P1 in P2 je
treba ohraniti;
– parkirne površine v prostorskih enotah SE2 in SD1 mo‑
rajo biti zasajene z visokoraslim drevjem, na štiri nova parkirna
mesta je treba zasaditi eno drevo;
– nadstrešnice nad parkirišči v prostorskih enotah SV1
in SV2 morajo biti ozelenjene s popenjalkami. V primeru, da
nadstrešnic ne bo, morajo biti parkirne površine zasajene z
visokoraslim drevjem, na štiri parkirna mesta je treba zasaditi
eno drevo. Na meji z brežino so lahko drevesa zasajena v
prostorski enoti P2;
– visokoraslo drevje mora imeti ob sajenju debelni obseg
najmanj 18 cm, merjeno na višini 1,0 m od tal, in višino debla
več kot 2,2 m; končna višina dreves mora biti vsaj 10 m;
– odmik debla dreves mora biti najmanj 2,00 m od podze‑
mnih komunalnih vodov;
– posamezne prostorske enote je treba med seboj funk‑
cionalno povezati;
– pešpoti in ploščadi morajo biti tlakovane in opremljene
z mikrourbano opremo ter primerno osvetljene;
– vse ureditve morajo omogočati dostope funkcionalno
oviranim ljudem;
– počivališča, prostori za igro otrok in elementi urbane
opreme morajo biti oblikovno usklajeni;
– tla otroških in športnih igrišč je treba prekriti z materiali,
ki bodo preprečili neposreden stik uporabnikov z zemljino;
– v prostorskih enotah SE2, SV1 in SV2 je treba zagotoviti
najmanj 15,00 m2 odprtih bivalnih površin na stanovanje, od
tega je treba zagotoviti najmanj 7,50 m2 površin, opremljenih
vsaj s petimi igrali za igro manjših otrok;
– v prostorski enoti P2 je treba zagotoviti najmanj 5,00 m2
površin na stanovanje za igro z žogo, za potrebe večjih otrok iz
prostorskih enot SE2, SV1 in SV2;
– v prostorski enoti SD1 je treba urediti zelene površine
in ploščad za druženje, zadrževanje ter izvajanje različnih de‑
javnosti na prostem;
– višinske razlike terena morajo biti premoščene z breži‑
nami, postavitev opornih zidov ni dopustna;
– prostorska enota SV1 mora biti proti priobalnemu
zemljišču ograjena, ograja mora biti zelena (živa meja), s
prehodi;
– medsosedske ograje v prostorski enoti SE2 morajo biti
med seboj oblikovno usklajene in ne smejo presegati višine
1.80 m;
– v prostorskih enotah SV1 in P1 mora biti zagotovljeno
nemoteno vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč.
13. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje
in gradnjo)
1. Tlorisni gabariti
Prostorski enoti SE1 in SD1:
Tlorisna velikost posameznih objektov je omejena z grad‑
benimi mejami, ki jih objekti ne smejo presegati, lahko pa se
jih dotikajo ali so od njih odmaknjeni v notranjost. V prostorski
enoti SD1 je lahko neto tlorisna površina objekta v pritličju
največ 400 m2.
Prostorska enota SV1:
– tlorisne dimenzije objektov
1, 2, 3, 4, 5 in 6:
Prostorska enota SV2:
– tlorisne dimenzije objektov
1 in 3:
– tlorisne dimenzije objekta 2:
2. Etažnost objektov

10,00 m x 30,00 m.

10,00 m x 15,00 m
10,00 m x 30,00 m.
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Prostorska enota SE1:
– višina objektov:
Prostorska enota SV1:
– višina objektov 1, 2, 3, 4 in 5:
– višina objekta 6:
Prostorska enota SV2:
– višina objektov 1, 2 in 3:
Prostorska enota SD1:
– višina objekta:
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14. člen
do K + P + 1.
P+2
P + 1.
P + 2.
do P + 1 + T.

Nad dovoljeno višino objektov z ravno streho je dopustno
postaviti tehnične naprave za obratovanje objekta, ograje, fa‑
sadne zaključke in izhode na streho.
Tlorisni gabariti in etažnost objektov so razvidni iz gra‑
fičnega načrta št. 4.1. »Ureditvena situacija – nivo pritličja,
zunanja ureditev in prerezi«.
3. Višinske kote terena in pritličij objektov
Zunanja ureditev je prilagojena terenu in višinskim pote‑
kom obodnih cest. Kota utrjenega terena je od 271,00 m.n.v.
do 274,90 m.n.v.
Kote utrjenega terena v posamezni prostorski enoti so:
SE1: od 271,40 m.n.v. do 272,80 m.n.v.
SE2: od 274,70 m.n.v. do 276,30 m.n.v.
SV1: od 271,00 m.n.v. do 272,70 m.n.v.
SV2: od 267,80 m.n.v. do 275,50 m.n.v.
SD1: od 272,20 m.n.v. do 274,50 m.n.v.
C1:
od 272,20 m.n.v. do 274,90 m.n.v.
C2:
od 272,00 m.n.v. do 272,60 m.n.v.
Kote pritličij objektov v posamezni prostorski enoti so:
SE1: od 272,00 m.n.v. do 272,40 m.n.v.
SE2: od 274,20 m.n.v. do 276,30 m.n.v.
SV1: od 272,60 m.n.v. do 272,70 m.n.v.
SV2: od 273,90 m.n.v. do 274,30 m.n.v.
SD1: od 272,00 m.n.v. do 274,50 m.n.v.
Idejne višinske kote terena in kote pritličij objektov so raz‑
vidne iz grafičnega načrta št. 4.4. »Prometno tehnična situacija,
idejna višinska regulacija in načrt intervencijskih poti«.
4. Zmogljivosti območja OPPN
Prostorska enota SE1:
– površina prostorske enote:
– bruto tlorisna površina objektov nad
nivojem terena:
– število stanovanjskih enot:
Prostorska enota SE2:
– površina prostorske enote:
– bruto tlorisna površina objektov nad
nivojem terena:
– število stanovanjskih enot:
Prostorska enota SV1:
– površina prostorske enote:
– bruto tlorisna površina objektov
– število stanovanjskih enot:
Prostorska enota SV2:
– površina prostorske enote:
– bruto tlorisna površina objektov
– število stanovanjskih enot:
Prostorska enota SD1:
– površina prostorske enote:
– bruto tlorisna površina objekta:

2.960 m²
1.600 m²
največ 8.
17.816 m²
6.400 m²
največ 92.
9.500 m²
5.100 m²
največ 73.
4.720 m²
1.800 m²
največ 26.
2.233 m²
1000 m².

Bruto tlorisna površina objekta je skupna površina vseh
tlorisnih etaž objekta nad nivojem terena brez tlorisnih površin,
ki so obdane z elementi, kot so npr. parapeti, venci, ograje, in
niso pokrite, npr. odprti balkoni.

(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)
Prostorska enota SE2:
Dopustne so:
– legalizacije vseh objektov, ki niso predvideni za od‑
stranitev, opredeljenih v 15. členu tega odloka in objektov, ki
niso zgrajeni na komunalnih ali energetskih vodih ter ležijo
na parceli, namenjeni gradnji osnovnega objekta. Legalizacija
teh objektov je dopustna pod pogoji in v soglasju upravljavca
komunalnih in energetskih vodov;
– redna in investicijsko vzdrževalna dela ter rekonstrukcije
legalno zgrajenih objektov, s katerimi se ne spreminjata zunanji
gabarit objekta in konstrukcijska zasnova stavb.
15. člen
(objekti, predvideni za odstranitev)
V območju OPPN je obvezna odstranitev vseh prostosto‑
ječih nezahtevnih in enostavnih objektov, razen:
– medsosedskih ograj v prostorski enoti SE2, ki niso po‑
stavljene na komunalnih ali energetskih vodih;
– transformatorske postaje v prostorski enoti SE2;
– treh nadstreškov nad zbirnimi in prevzemnimi mesti za
smeti v prostorski enoti SE2.
Dopustna je odstranitev prizidkov objektov v prostorski
enoti SE2.
Obvezne odstranitve objektov so razvidne iz grafičnega
načrta 4.2. »Načrt odstranitve objektov«.

IV. NAČRT PARCELACIJE
16. člen
(načrt parcelacije)
Območje OPPN je razdeljeno na naslednje parcele, na‑
menjene gradnji:
Prostorska enota SE1:
– parcela, namenjena gradnji objekta 1, ki meri 434 m2
in obsega zemljišči s parcelnima številkama: 2109/9 del in
2109/10 del, vse k.o. Zgornji Kašelj;
– parcela, namenjena gradnji objekta 2, ki meri 356 m2 in
obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 2109/1 del, 2109/8
del in 2112/1 del, vse k.o. Zgornji Kašelj;
– parcela, namenjena gradnji objekta 3, ki meri 318 m2 in
obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 2109/1 del, 2109/8
del in 2112/1 del, vse k.o. Zgornji Kašelj;
– parcela, namenjena gradnji objekta 4, ki meri 527 m2 in
obsega zemljišči s parcelnima številkama: 2109/8 del in 2112/1
del, vse k.o. Zgornji Kašelj;
– parcela, namenjena gradnji objekta 5, ki meri 362 m2 in
obsega zemljišči s parcelnima številkama: 2111 del in 2112/1
del, vse k.o. Zgornji Kašelj;
– parcela, namenjena gradnji objekta 6, ki meri 299 m2 in
obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 2109/9 del, 2111 del
in 2112/1 del, vse k.o. Zgornji Kašelj;
– parcela, namenjena gradnji objekta 7, ki meri 310 m2 in
obsega zemljišči s parcelnima številkama: 2109/9 del in 2112/1
del, vse k.o. Zgornji Kašelj;
– parcela, namenjena gradnji objekta 8, ki meri 354 m2 in
obsega zemljišče s parcelno številko 2112/1 del, k.o. Zgornji
Kašelj.
Prostorska enota SE2:
– parcele obstoječih objektov, ki merijo 17.816 m2 in ob‑
segajo zemljišča s parcelnimi številkami: 2101/13 del, 2101/14,
2101/15, 2101/16, 2101/17, 2101/18, 2101/19, 2101/20,
2101/21, 2101/22, 2101/23, 2101/24, 2101/25, 2101/26,
2101/27, 2101/28, 2101/29, 2101/30, 2101/31, 2101/32,
2101/33, 2101/34, 2101/35, 2101/36, 2101/37, 2101/38,
2101/39, 2101/40, 2101/41, 2101/42, 2101/43, 2101/44,
2101/45, 2101/46, 2101/47, 2101/48, 2101/49, 2101/50,
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2101/51, 2101/52, 2101/53, 2101/54, 2101/55, 2101/56,
2101/57, 2101/58, 2101/59, 2101/60, 2101/61, 2101/62,
2101/63, 2101/64, 2101/65, 2101/66, 2101/67, 2101/68,
2101/69, 2101/70, 2101/71, 2101/72, 2101/73, 2101/74,
2101/75, 2101/76, 2101/77, 2101/78, 2101/79, 2101/80,
2101/81, 2101/82, 2101/83, 2101/84, 2101/85, 2101/86,
2101/87, 2101/88, 2101/89, 2101/90, 2101/91, 2101/92,
2101/93, 2101/94, 2101/95, 2101/96, 2101/97, 2101/98,
2101/99, 2101/100, 2101/101, 2101/102, 2101/103, 2101/104,
2101/105, 2101/106, 2101/107, 2101/108, 2101/109, 2101/110,
2101/111, 2101/112, 2101/113, 2101/114, 2101/115, 2101/116,
2101/117, 2101/118, 2101/119, 2101/120, 2101/121, 2101/122,
2101/123, 2101/124, 2101/125, 2101/126, 2101/127, 2101/128,
2101/129, 2101/130, 2101/131, 2101/132, 2101/133, 2101/134,
2101/135, 2101/136, 2101/137, 2101/138, 2101/139, 2101/140,
2101/141, 2101/142, 2101/143, 2101/144, 2101/145, 2101/146,
2101/147, 2101/148, 2101/149, 2101/150, 2101/151, 2101/152,
2101/153, 2101/154, 2101/155, 2101/156, 2101/157, 2101/158,
2101/159, 2101/160, 2101/161, 2101/162, 2101/163, 2101/164,
2101/165, 2101/166, 2101/167, 2101/168, 2101/169, 2101/170,
2101/171, 2101/173 del, 2101/176, 2101/177, 2101/178,
2101/179, 2101/181, 2101/182, 2101/183 del, 2101/184 del,
2101/185, 2101/186, 2101/187, 2101/188, 2101/189, 2101/190,
2101/191, 2101/192, 2101/193, 2101/194, 2101/195, 2101/196,
2101/197, 2101/198, 2101/199, 2101/200, 2101/201, 2101/202,
2101/203, 2101/204, 2101/205, 2101/206, 2101/207, 2101/208,
2101/209, 2106/2 del, 2361/1 del, 2361/11 del, 2362/2 del,
2362/5 del, 2362/6 del, 2362/7, 2363/1 del, 2363/2 del, 2364/1
del in 2364/2 del, vse k.o. Zgornji Kašelj.
Prostorska enota SV1:
– parcela, namenjena gradnji objektov 1, 2, 3, 4, 5 in 6,
ki meri 9.500 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami:
2107 del, 2108/1 del, 2114/4 del, 2355/6 del, 2359/1 del,
2361/1 del, 2361/2 del, 2361/3 del, 2361/4, 2361/5 del, 2361/9
del, 2363/1 del in 2364/1 del, vse k.o. Zgornji Kašelj.
Prostorska enota SV2:
– parcela, namenjena gradnji objektov 1, 2 in 3, ki meri
4.720 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 2101/1
del, 2101/4 del, 2101/5 del, 2101/10, 2101/13 del, 2104/1 del,
2104/2 del, 2105 del in 2106/2 del, vse k.o. Zgornji Kašelj.
Prostorska enota SD1:
– parcela, namenjena gradnji objekta družbene dejavno‑
sti, ki meri 2.233 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številka‑
mi: 2101/3 del, 2101/7, 2101/183 del, 2106/1 del, 2107 del, vse
k.o. Zgornji Kašelj.
Prostorska enota C1:
– parcela, namenjena gradnji javne poti, ki meri 6.278 m2
in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 1875/1 del, 1875/3,
1875/4 del, 2101/3 del, 2101/13 del, 2101/173 del, 2101/183
del, 2101/184 del, 2106/1 del, 2106/2 del, 2106/3, 2106/6, 2107
del, 2108/1 del, 2108/2, 2108/3, 2112/1 del, 2112/3, 2114/3
del, 2114/4 del, 2361/3 del, 2362/5 del, 2362/6 del, 2363/2
del, 2364/1 del, 2364/2 del, 2473/7 in 2473/8, vse k.o. Zgornji
Kašelj.
Prostorska enota C2:
– parcela, namenjena gradnji dovozne poti, ki meri 252 m2,
in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 2109/6 del, 2109/8
del, 2109/9 del, 2111 del in 2112/1 del, vse k.o. Zgornji Kašelj.
Prostorska enota P1:
– parcele obstoječih zelenih površin, ki merijo 13.131 m2
in obsegajo zemljišča s parcelnimi številkami: 2095 del, 2096
del, 2097, 2098 del, 2099 del, 2101/13 del, 2108/1 del, 2112/1
del, 2114/3 del, 2114/4 del, 2119/1 del, 2355/1 del, 2355/5 del,
2355/6 del, 2359/1 del, 2361/2 del, 2361/3 del, 2361/5 del,
2361/9 del, 2364/1 del in 2368/2 del, vse k.o. Zgornji Kašelj;
– parcele prestavljene poljske poti, ki merijo 395 m2 in
obsegajo zemljišča s parcelnimi številkami: 2108/1 del, 2114/3
del, 2114/4 del in 2355/5 del, vse k.o. Zgornji Kašelj.
Prostorska enota P2:
– parcela, namenjena ureditvi skupnih zelenih površin
predvidenih objektov v prostorskih enotah SV1 in SV2, ki meri
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8.350 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 2101/1
del, 2101/3 del, 2101/5 del, 2101/13 del, 2101/183 del, 2107
del, 2361/1 del, 2361/2 del, 2361/3 del, 2361/11 del, 2362/2
del, 2363/1 del, 2364/1 del, 2368/2 del in 2368/4, vse k.o.
Zgornji Kašelj.
Mejne točke parcel, namenjenih gradnji objektov in stav‑
bišč so opredeljene po Gauss-Kruegerjevem koordinatnem
sistemu in so razvidne iz grafičnega načrta 3.3. »Načrt obodne
parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov«.
17. člen
(površine, namenjene javnemu dobru)
Površine, namenjene javnemu dobru, so:
Prostorska enota C1:
– površina javne poti, ki meri 6.278 m2 in obsega zemlji‑
šča s parcelnimi številkami: 1875/1 del, 1875/3, 1875/4 del,
2101/3 del, 2101/13 del, 2101/173 del, 2101/183 del, 2101/184
del, 2106/1 del, 2106/2 del, 2106/3, 2106/6, 2107 del, 2108/1
del,2108/2, 2108/3, 2112/1 del, 2112/3, 2114/3 del, 2114/4 del,
2361/3 del, 2362/5 del, 2362/6 del, 2363/2 del, 2364/1 del,
2364/2 del, 2473/7 in 2473/8, vse k.o. Zgornji Kašelj.
Prostorska enota P1:
– površina poljske poti, ki meri 395 m2 in obsega zemljišča
s parcelnimi številkami: 2108/1 del, 2114/3 del, 2114/4 del in
2355/5 del, vse k.o. Zgornji Kašelj.
Površine, namenjene javnemu dobru, so razvidne iz gra‑
fičnega načrta št. 3.4. »Površine, namenjene javnem dobru«.

V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
18. člen
(etapnost gradnje)
V območju OPPN je gradnjo objektov s pripadajočo zuna‑
njo ureditvijo ter prometno, komunalno in energetsko infrastruk‑
turo mogoče izvajati fazno, v zaključenih etapah. Zaključena
etapa je gradnja objektov in vse pripadajoče zunanje ureditve
na posamezni parceli, namenjeni gradnji.
Posamezne etape je mogoče izvajati tudi sočasno.
Pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja za objekte v pro‑
storskih enotah SV1 in SV2 je ureditev prostorske enote P2.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE
19. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov
ter ohranjanje narave)
1. Splošno
V času gradnje je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe
za zmanjšanje negativnih vplivov.
2. Varstvo narave
Brežin, ki mejijo na strugo vodotoka na južnem robu ob‑
močja OPPN, ni dovoljeno utrjevati, zasipavati ali nasipavati z
odkopanim ali drugim materialom. Na brežini je treba ohraniti
obrežno vegetacijo. Južni rob prostorske enote SV1 je treba
proti vodotoku ograditi.
3. Varstvo površinskih in podzemnih voda
Vse objekte je treba priključiti na javno komunalno infra‑
strukturo. Odvajanje komunalnih odpadnih vod je treba urediti
skladno z veljavnimi predpisi. Vse utrjene povozne površine
je treba proti ostalemu terenu omejiti z dvignjenimi betonskimi
robniki in izvesti vodotesno. Odvajanje vod s povoznih površin
je treba urediti preko kanelet z lovilniki olj. Padavinsko odpadno
vodo je treba odvajati v javno kanalizacijo, neškodljivo ponikati
ali odvajati neposredno v vode skladno z veljavno uredbo.
Prostore za shranjevanje nevarnih snovi je treba izvesti v obliki
vodotesne lovilne sklede.
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Za vse posege na območju OPPN, ki lahko vplivajo na
vodni režim ali stanje voda (poseg na poplavnem območju,
poseg na vodnem ali priobalnem območju, poseg zaradi od‑
vajanja odpadnih voda), je treba pred začetkom izvedbe del
pridobiti vodno soglasje.
4. Varstvo zraka
Novi objekti ne smejo čezmerno onesnaževati zraka.
V prostorski enoti SE2 je treba na obstoječih objektih
zamenjati azbestno kritino skladno z veljavnimi predpisi.
5. Varstvo pred čezmernim hrupom
Predvidene in obstoječe dejavnosti v območju ne smejo
povzročati hrupa, ki bi presegal mejne ravni hrupa, kakor so
določene z veljavno uredbo za čisto stanovanjsko območje, in
sicer 45 dBA ponoči in 55 dBA podnevi.
6. Varstvo pred starimi okoljskimi bremeni
V območju OPPN, razen v prostorski enoti SE1, nista
dovoljeni kmetijska in vrtičkarska dejavnost.
Tla otroških in športnih igrišč je treba prekriti z materiali,
ki bodo preprečili neposreden stik uporabnikov z zemljino (pla‑
stične mase, umetna trava, lesene plošče, čoki ipd.).
Izkope zemljine zaradi temeljenja objektov v območju
OPPN je treba deponirati na ustreznih deponijah.
7. Osončenje
Zagotoviti je treba osončenje bivalnih prostorov predvide‑
nih stanovanjskih objektov: najmanj eno uro v času zimskega
solsticija in najmanj tri ure v času pomladnega in jesenskega
ekvinokcija ter v času poletnega solsticija. Predvideni objekti ne
smejo poslabšati osončenja obstoječih objektov.
8. Odstranjevanje odpadkov
Dovoz za komunalna vozila je predviden z javne poti C1.
Zbirna in odjemna mesta morajo biti urejena v skladu s
predpisi o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpad‑
kov. Morajo biti tlakovana in zaščitena z nadstrešnico, opre‑
mljena z električno razsvetljavo, vodo in posebnim odtokom v
kanalizacijo, ki je opremljen z lovilcem olj.
V območju OPPN sta predvideni dve zbiralnici ločenih
odpadkov.
Investitor oziroma izvajalec morata v času gradnje po‑
skrbeti za pravilno zbiranje in odvoz odpadkov na ustrezno
deponijo v skladu z veljavnimi predpisi. Odpadkov, ki bodo
nastajali v času gradnje, ni dovoljeno odlagati v območju pro‑
storske enote P1.
Razmestitev zbirnih in odjemnih mest za komunalne od‑
padke ter zbiralnic ločenih odpadkov je razvidna iz grafičnega
načrta št. 4.1. »Ureditvena situacija – nivo pritličja, zunanja
ureditev in prerezi«.

jektirati v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi in vzdrževanju
zaklonišč.
Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja;
– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev
objektov;
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila;
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba izdelati
študijo požarne varnosti in pridobiti požarno soglasje k projek‑
tnim rešitvam.
2. Intervencijske poti in površine
Dostopi do novih objektov in površine za delovanje inter‑
vencijskih vozil so predvideni po površinah javne poti C1, do‑
vozne poti C2 ter po utrjenih in zelenih površinah v prostorskih
enotah SV1 in SV2.
V vsaki gradbeni etapi je treba zagotoviti ustrezno uredi‑
tev dostopov in površin za delovanje intervencijskih vozil.
Vse povozne površine, namenjene intervencijskim vozi‑
lom, morajo biti dimenzionirane na osni pritisk 10 ton. Širine in
radiji morajo ustrezati standardu SIST DIN 14090.
3. Hidrantno omrežje
Požarna zaščita novih in obstoječih objektov je predvi‑
dena z zunanjim hidrantnim omrežjem s hidranti. V primeru
požara je treba iz dveh hidrantov zagotoviti dve uri 10 l/s vode
iz vodovodnega omrežja.
Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, so razvidni iz
grafičnega načrta št. 4.4. »Prometno tehnična situacija, idejna
višinska regulacija in načrt intervencijskih poti«.
4. Varstvo pred poplavami
V območju OPPN, razen v prostorski enoti SE1, ni dovo‑
ljeno graditi kletnih etaž zaradi 100-letnih poplavnih vod.
Za varstvo pred poplavami je treba v delu območja OPPN
nasuti teren in izvesti kote pritličij objektov najmanj 0,50 m nad
koto stoletnih poplavnih vod.
Kote nasutja terena in pritličij objektov ter kote poplavnih
vod glede na stanje pred izvedbo ureditev, predvidenih s tem
odlokom, so razvidne iz grafičnega načrta št. 4.5. »Prikaz
ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami«.

20. člen

22. člen

(učinkovita raba energije v stavbah)
V predvidenih objektih je treba najmanj 25% moči za gre‑
tje, prezračevanje, hlajenje in toplo vodo zagotoviti z aktivno
uporabo enega ali več virov obnovljive energije, ali priključitev
na naprave za pridobivanje toplote ali hladu iz obnovljivih virov
zunaj stavbe.
Za zalivanje zelenic in uporabo sanitarne vode je dopu‑
stna tudi uporaba deževnice, ki naj bo zbrana v ustreznem
zadrževalniku.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
21. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom)
1. Splošno
Objekte je treba načrtovati potresno varno glede na sto‑
pnjo potresne ogroženosti območja. Vse objekte je treba pro‑

VIII. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
(pogoji za prometno urejanje)
1. Splošni pogoji
Glavne dostope do objektov, peš površine ter druge po‑
vršine in objekte je treba urediti tako, da so uporabni tudi za
funkcionalno ovirane ljudi.
Vse prometne površine je treba utrditi za vožnjo motornih
vozil do 10 ton osnega pritiska.
Površine vozišč je treba asfaltirati in omejiti z betonskim
ali kamnitim robnikom. Najmanjši notranji radij robnika javne
poti C1 je 5,00 m.
Na mestih predvidenih prehodov za pešce, dovozov ga‑
silskih in komunalnih vozil ter na priključkih makadamskih poti
morajo biti robniki poglobljeni.
2. Motorni promet
Za dostop do območja OPPN je treba urediti javno pot
C1 in dovozno pot C2, ki se navezujeta na Cesto španskih
borcev.
Normalni profil javne poti C1 je 6,60 m in ima minimalne
elemente:
– vozišče 2 x 2,50 m
– hodnik 1 x 1,60 m.
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Normalni profil dovozne poti C2 je 4,00 m in ima minimal‑
ne elemente:
– površina za pešce in motorni promet 4,00 m.
Ob dovozni poti C2 je treba urediti obračališče za osebna
vozila.
3. Mirujoči promet
V območju OPPN je treba pri izračunu potrebnih parkirnih
mest za osebna vozila upoštevati naslednje normative:
1 parkirno mesto na 40 m2 BTP za:
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe;
– 12301 Trgovske stavbe;
1 parkirno mesto na 25 m2 BTP za:
– 12304 Druge storitvene dejavnosti.
1 parkirno mesto na 60 m2 BTP za:
– 12620 Muzeji in knjižnice.
1 parkirno mesto na 30 m2 BTP za:
12630 stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskoval‑
no delo.
1 parkirno mesto na 70 m2 BTP za:
12650 Športne dvorane brez prostorov za gledalce.
1 parkirno mesto na 5 sedežev za:
– 12610 stavbe za kulturo in razvedrilo.
1 parkirno mesto na 4 sedeže in 1 parkirno mesto/tekoči
meter točilnega pulta za:
– 12112 Gostilne, restavracije, točilnice, bari.
1 parkirno mesto na tri stanovanja za:
– 11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene.
2 parkirni mesti na eno novo stanovanje.
1,5 parkirno mesto na eno obstoječe stanovanje.
Vozilom funkcionalno oviranih ljudi mora biti namenjenih
vsaj 5% parkirnih mest.
4. Kolesarski in peš promet
Enostranski hodnik za pešce poteka ob javni poti C1,
kolesarski promet poteka po površinah za motorni promet.
5. Promet komunalnih in dostavnih vozil
Odvoz komunalnih odpadkov in dostava bosta urejena po
javni poti C1. Na njenem jugozahodnem odseku, pri prostorski
enoti SV1, je treba urediti obračališče za komunalna vozila.
Prometna ureditev je razvidna iz grafičnega načrta št. 4.4.
»Prometno tehnična situacija, idejna višinska regulacija in načrt
intervencijskih poti«.
23. člen
(pogoji za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko
urejanje)
1. Splošni pogoji
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske
in telekomunikacijske infrastrukture so:
– načrtovani objekti morajo biti priključeni na obstoječe
in predvideno komunalno, energetsko in telekomunikacijsko
infrastrukturno omrežje; priključitev je treba izvesti po pogojih
posameznih upravljavcev vodov;
– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi pote‑
kati po javnih površinah ali po površinah, namenjenih javni rabi
tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov,
naprav in vodov; zagotoviti je treba ustrezne odmike od obsto‑
ječih komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov in
naprav;
– kadar potek v javnih površinah ni mogoč, mora lastnik
prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih
vodov na njegovem zemljišču, upravljavec posameznega voda
pa mora za to od lastnika pridobiti služnost;
– gradnja naprav, objektov in vodov mora potekati uskla‑
jeno;
– dopustne so delne in začasne ureditve v skladu s pro‑
grami upravljavcev vodov, ki morajo biti izvedene tako, da jih
bo mogoče vključiti v končno fazo ureditve posameznega voda
po izdelanih idejnih rešitvah za to območje;
– obstoječe vode v območju je dopustno obnavljati,
dograjevati in jim povečevati zmogljivost v skladu s prostor‑
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skimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih
predpisov.
Potek komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vo‑
dov in naprav je razviden iz grafičnega načrta št. 4.3. »Prikaz
priključevanja objektov na komunalno javno infrastrukturo«.
2. Kanalizacijsko omrežje
Kanalizacija je zasnovana in zgrajena v ločenem siste‑
mu.
Komunalno odpadno vodo je treba preko hišnih priključ‑
kov gravitacijsko odvajati na obstoječo kanalizacijo. Odvod
komunalne odpadne vode v prostorski enoti SE2 je urejen s
kanali z dimenzijama DN 200 in DN 250, ki potekajo po osrednji
skupni funkcionalni površini in bodo ohranjeni. V prostorskih
enotah SE1, SV1 in SV2 je treba za odvod komunalne odpa‑
dne vode zgraditi kanale dimenzije DN 250. Vsi obstoječi in
predvideni kanalizacijski vodi so oziroma bodo priključeni na
obstoječi kanal z dimezijo DN 400, ki poteka po Ulici Mirka
Jurce in Krmčevi ulici.
V prostorski enoti SV1 leži del načrtovanega omrežja
za odvod komunalne vode v coni zmrzovanja: to so kanali z
dimenzijo DN 250 na severni strani objekta 4 in med objektoma
2 in 3 ter del kanala, ki poteka po parkirnih površinah. Naštete
kanale je treba položiti v drenažni sloj in enakomerno obdati z
granulatom z vseh strani. Granulat mora biti odporen proti zmr‑
zovanju. Drenažni sloj mora biti ovit s tkanino. Debelina dre‑
nažnega sloja mora zagotoviti dreniranje na zmrzovalne cone.
Drenažni sloj je treba drenirati v betonsko muldo, ki jo je treba
priključiti na kanal, predviden za odvod padavinske vode.
Odpadno padavinsko vodo z manipulacijskih površin in
dovoznih cest ter padavinsko vodo s streh je treba preko kanali‑
zacije za odvod padavinske vode gravitacijsko odvajati v vodne
kanale v meandru reke Ljubljanice. Za odvajanje padavinske
vode s površin prostorskih enot SE1 in SV2, dovozne poti C2
ter dela javne poti C1 je treba zgraditi nove kanale z dimenzi‑
jami DN 300, DN 400 in DN 500 in DN 600. Odvod padavinske
vode s površin prostorske enote SV2 je treba urediti preko
novih kanalov z dimenzijo DN 300. V prostorski enoti SE2 je
del obstoječega omrežja za odvod padavinske vode ohranjen,
del je treba prestaviti in dograditi zaradi legalizacije nelegalno
zgrajenih prizidkov.
Upoštevati je treba vsa določila, ki jih vsebujejo veljavni
predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in pada‑
vinske odpadne vode.
Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je treba
zaprositi upravljavca javne kanalizacije za soglasje za priključi‑
tev objekta in predložiti projektno dokumentacijo.
Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati projektno
nalogo »Izgradnja vodovoda in kanalizacije v območju urejanja
MS8/5 – Zgornji Kašelj (območje urejanja MS 8/5)«, št. 3116 K,
JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o., april 2008.
3. Vodovodno omrežje
Za oskrbo predvidenih in obstoječih objektov s pitno,
sanitarno in požarno vodo je treba dograditi javno vodovodno
omrežje, ki bo oskrbovano iz centralnega vodovodnega siste‑
ma mesta Ljubljana.
Za oskrbo obstoječih in predvidenih objektov v območju
OPPN je treba obnoviti vodovod AC DN 80/100 v Cesti špan‑
skih borcev skladno s projektom PGD/PZI, št. 113/00, PUV,
d.d., junij 2000. Obnoviti ga je treba z vodovodom NL DN 100
v odseku med Kašeljsko cesto in predvidenim priključnim vo‑
dovodom v prostorski enoti SE2. Rekonstrukcija in obnova
vodovoda v Cesti španskih borcev sta pogoj za gradnjo no‑
vega vodovodnega omrežja in priključitev objektov v območju
OPPN.
Za oskrbo načrtovanih objektov v prostorski enoti SV1 je
treba zgraditi vodovod NL DN 100, ki bo potekal v spodnjem
odseku javne poti C1 in bo priključen na obnovljeni vodovod
NL DN 100 v Cesti španskih borcev.
Načrtovane objekte v prostorski enoti SE1 je treba priklju‑
čiti na predvideni vodovod NL DN 100, ki bo potekal v dovozni
poti C2 in bo priključen na predvideni vodovod NL DN 100.
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Novogradnje v prostorski enoti SV2 je treba priključiti na
predviden vodovod NL DN 100, ki bo priključen na obstoječi
vodovod AC DN 80 v Krmčevi ulici.
V prostorski enoti SE2 je treba ukiniti obstoječe javne in
skupinske priključne vodovode. Zgraditi je treba nov vodovod
NL DN 100, ki bo potekal po vzhodni in zahodni strani osre‑
dnjega dela obstoječe pozidave ter bo priključen na obnovljeni
vodovod v Cesti španskih borcev.
Pri izgradnji vodovoda je treba upoštevati minimalne pred‑
pisane odmike od ostalih komunalnih vodovodov in objektov po
internem pravilniku JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. TIDD01
– Projektiranje, tehnična izvedba in uporaba javnega vodovo‑
dnega sistema.
Nove vodovode je treba opremiti s sektorskimi zasuni,
zračniki, blatniki ter z nadtalnimi hidranti, če to ni mogoče, pa
s talnimi hidranti.
Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je treba
zaprositi upravljavca javnega vodovoda za soglasje za priklju‑
čitev objekta in predložiti izvedbeno dokumentacijo.
Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati projektno
nalogo »Izgradnja vodovoda in kanalizacije v območju urejanja
MS8/5 – Zgornji Kašelj (območje urejanja MS 8/5)«, št. 2414 V,
JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o., april 2008.
4. Plinovodno omrežje
Stavbe na območju OPPN je treba za potrebe ogrevanja,
pripravo sanitarne tople vode, kuho in tehnologijo priključijti na
sistem zemeljskega plina, na nizkotlačno distribucijsko plinovo‑
dno omrežje z delovnim tlakom 100 mbar.
Za povečanje zanesljivosti oskrbe obstoječe pozidave
z zemeljskim plinom in možnost dodatnega priključevanja na
območju OPPN je treba zgraditi podaljšek glavnega nizkotlač‑
nega plinovoda PE 160 N 28010 po Kašeljski cesti do višine
priključka na Cesto španskih borcev. Po izgradnji glavnega
plinovoda PE 160 N 28010 po Kašeljski cesti in navezavi na
obstoječ plinovod PE 110 N 28312 po Cesti španskih borcev bo
omogočeno dodatno priključevanje na območju OPPN.
V primeru, da se bo gradnja objektov na območju OPPN
začela pred podaljšanjem plinovoda PE 160 N 28010 po Ka‑
šeljski cesti, bo treba povečati dimenzijo sedanjega povezoval‑
nega plinovoda PE 63 N 28330 s potekom po Cesti španskih
borcev do križišča ulice Ob studencu in Černivčeve ulice na
dimenzijo DN100. Šele po povečanju dimenzije omenjenega
plinovoda bo omogočeno dodatno priključevanje na območju
OPPN.
Objekte v območju OPPN je treba priključiti na distribucij‑
sko plinovodno omrežje preko glavnega nizkotlačnega plinovo‑
da PE 110 N 28312 po Cesti španskih borcev.
V prostorskih enotah SE1 in SD1 je treba zgraditi glavni
plinovod z dimenzijo DN 50, ki bo navezan na glavni plinovod
PE 110 28312. V prostorski enoti SV2 je treba zgraditi glavni
plinovod z dimenzijo DN 50, ki bo priključen na glavni plinovod
PE 63 N 28140. V prostorski enoti SV1 je treba zgraditi glavni
plinovod z dimenzijama DN 100 in DN 50, ki bo priključen na
glavni plinovod PE 110 N 28140.
V prostorski enoti SE2 ni dovoljeno graditi objektov na
plinovodnem omrežju. Priključne plinovode pod nelegalno zgra‑
jenimi prizidki je treba prestaviti izven gabaritov prizidkov in jih
zaključiti s prestavljeno krogelno pipo – glavno plinsko zaporno
pipo v omarici, vzidani v fasado objekta ali nanjo.
Objekte v prostorski enoti SE2, ki niso priključeni na plino‑
vodno omrežje, je treba za potrebe ogrevanja in priprave sani‑
tarne tople vode priključiti na distribucijski sistem zemeljskega
plina preko obstoječega glavnega plinovodnega omrežja.
Pri projektiranju plinovodnega omrežja in priključnih plinovo‑
dov za priključitev stavb na območju OPPN na distribucijsko plino‑
vodno omrežje je treba upoštevati Idejno zasnovo plinovodnega
omrežja za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj, št. R-6-P/17, Ener‑
getika Ljubljana, d.o.o., junij 2008. Idejna zasnova plinovodnega
omrežja je v besedilnem in grafičnem delu sestavni del odloka o
OPPN za obravnavano ureditveno območje.
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Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave je treba
izvesti v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distri‑
bucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 65/07), Pravilnikom
o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje
plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar
(Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02), Splošnimi pogoji za do‑
bavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja
za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 25/08) in Tehničnimi zahtevami za graditev glavnih in
priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav (Energetika
Ljubljana, d.o.o.).
5. Elektroenergetsko omrežje
Na območju OPPN je treba zgraditi novo kabelsko kanali‑
zacijo in jo navezati na obstoječo transformatorsko postajo TP
801 Španski borci. Električno kabelsko kanalizacijo je treba
izvesti do vseh vzidanih omaric na obstoječih objektih in do
vseh predvidenih objektov.
V transformatorski postaji TP 801 Španski borci je treba
zamenjati obstoječi 400kVA transformator z novim 630 kVA,
tokovne transformatorje in vgraditi MTK.
Za vse obstoječe in predvidene objekte je treba predvideti
prostostoječe merilne omarice, prosto dostopne vzdrževalcem
elektro omrežja.
Odmiki predvidene gradnje od elektroenergetskih vodov
in naprav morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi tehničnimi
predpisi in standardi.
6. Telekomunikacijsko omrežje
Objekti bodo priključeni na telekomunikacijsko omrežje
preko hišnih priključkov. Na območju OPPN je predvidena nova
cevna telekomunikacijska kanalizacija.
7. Javna razsvetljava
Nova javna razsvetljava je predvidena na površinah, na‑
menjenih javnemu dobru, v prostorski enoti C1. Trasa javne
razsvetljave ne sme potekati po zasebnih zemljiščih, zato jo je
treba prestaviti v površine, namenjene javnemu dobru.

IX. PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ
ZA GRADNJO
24. člen
(program opremljanja)
Podlaga za odmero komunalnega prispevka je Program
opremljanja stavbnih zemljišč za del območja urejanja MS 8/5
Zgornji Kašelj, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod
d.d., Verovškova 64, Ljubljana, pod številko projekta 6671, v
avgustu 2010.
Podlage za odmero komunalnega prispevka:
– skupni stroški gradnje nove komunalne opreme so
1.634.473,99 EUR;
– obračunski stroški za novo komunalno opremo so skupni
stroški gradnje nove komunalne opreme (1.634.473,99 EUR)
zmanjšani za druge vire financiranja (109.219,08 EUR). Obra‑
čunski stroški za novo komunalno opremo so 1.525.254,91 EUR,
od tega za Obračunsko območje 1 1.019.113,65 EUR in za Ob‑
računsko območje 2 506.141,26 EUR;
– obračunski stroški za obstoječo komunalno opre‑
mo so 497.969,14 EUR, od tega za Obračunsko območje 1
369.471,18 EUR in za Obračunsko območje 2 128.497,96 EUR;
– obračunski stroški komunalne opreme so enaki vsoti obra‑
čunskih stroškov za novo komunalno opremo in obračunskih stro‑
škov za obstoječo komunalno opremo in so 2.023.224,05 EUR,
od tega za Obračunsko območje 1 1.388.584,82 EUR in za
Obračunsko območje 2 634.639,23 EUR;
– obračunski stroški komunalne opreme za Obračunsko
območje 1, preračunani na m2 parcele, so 70,61 EUR/m2 (od
tega 51,82 EUR/m2 za novo komunalno opremo in 18,79 EUR/m2
za obstoječo komunalno opremo). Obračunski stroški komunal‑
ne opreme za Obračunsko območje 1, preračunani na m2 neto

Stran

13914 /

Št.

92 / 19. 11. 2010

tlorisne površine, so 176,10 EUR/m2 (od tega 129,24 EUR/m2
za novo komunalno opremo in 46,86 EUR/m2 za obstoječo
komunalno opremo);
– obračunski stroški komunalne opreme za obstoječe
legalno zgrajene objekte v Obračunskem območju 2, preraču‑
nani na m2 parcele, so 28,41 EUR/m2 (od tega 28,41 EUR/m2
za novo komunalno opremo in 0,00 EUR/m2 za obstoječo
komunalno opremo). Obračunski stroški komunalne opreme za
obstoječe legalno zgrajene objekte v Obračunskem območju 2,
preračunani na m2 neto tlorisne površine, so 95,28 EUR/m2 (od
tega 95,28 EUR/m2 za novo komunalno opremo in 0,00 EUR/m2
za obstoječo komunalno opremo);
– obračunski stroški komunalne opreme za obstoječe
nelegalno zgrajene prizidke in kleti v Obračunskem obmo‑
čju 2, preračunani na m2 parcele, so 50,71 EUR/m2 (od tega
28,41 EUR/m2 za novo komunalno opremo in 22,30 EUR/m2
za obstoječo komunalno opremo). Obračunski stroški komu‑
nalne opreme za obstoječe nelegalno zgrajene prizidke in kleti
v Obračunskem območju 2, preračunani na m2 neto tlorisne
površine, so 170,80 EUR/m2 (od tega 95,28 EUR/m2 za novo
komunalno opremo in 75,52 EUR/m2 za obstoječo komunalno
opremo);
– preračun obračunskih stroškov po posamezni komunal‑
ni opremi je v programu opremljanja;
– obračunski območji za novo komunalno opremo sta
Obračunsko območje 1 in Obračunsko območje 2. Obračun‑
sko območje 1 je enako območju prostorskih enot SE1, C2,
SV1, SV2 in SD1. Obračunsko območje 2 je enako območju
prostorske enote SE2;
– obračunska območja za obstoječo sekundarno komu‑
nalno opremo so vsa obračunska območja z oznako 17. Obra‑
čunska območja za obstoječo primarno komunalno opremo so
vsa obračunska območja z oznako MOL mesto. Obračunska
območja z oznako 17 in MOL mesto so določena na podlagi
strokovnih podlag za določitev obračunskih stroškov za ob‑
stoječo komunalno opremo: Določitev obračunskih območij in
izračun nadomestitvenih stroškov, LUZ d.d., Verovškova 64,
Ljubljana, avgust 2005, ki so na vpogled na Oddelku za
ravnanje z nepremičninami Mestne uprave Mestne občine
Ljubljana;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka:
razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površi‑
ne je 0,3:0,7. Faktor dejavnosti je 1;
– zavezance za plačilo komunalnega prispevka v pro‑
storskih enotah SV1 in SV2 se oprosti plačila komunalnega
prispevka, če je lastnik in investitor teh objektov Mestna občina
Ljubljana ali Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
in če je predvidena komunalna oprema, na katero se bodo
priključili, že zgrajena ali v načrtu razvojnih programov Mestne
občine Ljubljana za tekoče in naslednje leto. Drugih olajšav za
zavezance ni;
– za indeksiranje stroškov se uporabi povprečni letni
indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za
gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod
»Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Izhodiščni datum za
indeksiranje je datum uveljavitve programa opremljanja;
– če se obstoječi legalno zgrajeni objekti v prostorski enoti
SE2 na novo priključijo na komunalno opremo, se jim pri odmeri
komunalnega prispevka upoštevajo stroški na enoto mere iz
sedmega odstavka tega člena;
– če bodo neto tlorisne površine novih objektov v pro‑
storskih enotah SE1, SV1, SV2 in SD1 večje od navedenih v
programu opremljanja, se obračunski stroški za obstoječo ko‑
munalno opremo za dodatne neto tlorisne površine izračunajo
skladno z izračunom v programu opremljanja;
– pri odmeri komunalnega prispevka obstoječim objektom
v prostorski enoti SE2 je treba za površino parcele upoštevati
površino stavbišča objekta pomnoženo s faktorjem 2,76732;
– pri odmeri komunalnega prispevka novim objektom v
prostorski enoti SE1 je treba upoštevati računsko določene
površine parcel iz programa opremljanja.
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25. člen
(pogodba o opremljanju)
Posamezni investitor načrtovane prostorske ureditve in
Mestna občina Ljubljana v skladu s programom opremljanja
skleneta pogodbo o opremljanju, v kateri so določene obvezno‑
sti investitorja pri izvedbi objektov, ki so v javno korist. Investitor
mora skladno s pogodbo urediti vse javne površine na obmo‑
čju OPPN ter opremiti zemljišče s komunalno in energetsko
infrastrukturo ter zgrajeno komunalno opremo s pripadajočimi
zemljišči neodplačno prenesti na Mestno občino Ljubljana.

X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
26. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
1. Tlorisni gabariti in etažnost objektov
V prostorskih enotah SV1 in SV2 so dopustna odstopanja
od tlorisnih gabaritov objektov do ± 1,0 m. Izven gabarita stavb
lahko segajo nadstreški in balkoni ter komunikacijska jedra.
Lokacije vhodov in komunikacijskih jeder v objektih je
dovoljeno prilagoditi projektnim rešitvam arhitekture.
V prostorski enoti SE2 je dopustna legalizacija nadstre‑
šnic in prizidkov ali njihovih delov, ki niso vrisani v grafičnem
delu OPPN, skladno s pogoji 14. člena. Dopustna je legalizacija
kleti pod pogojem, da leži izven območja 100-letnih poplavnih
vod. Dopustna je legalizacija delov nadstreškov, ki segajo izven
medsoseskih ograj pod pogojem, da nadstrešek ne sega v
površine v javnem dobru, da je njegova svetla višina najmanj
2,00 m nad nivojem terena in da ne presega medsoseske
ograje za več kot 0,80 m.
2. Površine objektov
V prostorskih enotah SV1 in SV2 so dopustna odstopanja
od bruto tlorisnih površin objektov v okviru dovoljenih toleranc
tlorisnih gabaritov objektov ter v okviru površin tehničnih pro‑
storov na strehah objektov in izhodov na strehe.
3. Parcele, namenjene gradnji
V posameznih prostorskih enotah so dopustna odstopa‑
nja od mej in površin parcel, namenjenih gradnji pod pogojem,
da ne posegajo v površine, namenjene javnemu dobru.
4. Točke obodne parcelacije in zakoličbene točke objektov
Dopustna so odstopanja, skladno s spremembami mej
parcel in v okviru toleranc tlorisnih gabaritov objektov.
5. Višinske kote terena in kote pritličij objektov
Kote pritličij objektov in višinsko regulacijo terena je do‑
voljeno prilagoditi projektnim rešitvam prometne in komunalne
infrastrukture ter rešitvam arhitekture. Odstopanja morajo biti
skladna z načrtovanim komunalnim urejanjem območja, kota
pritličja objektov mora biti vsaj 0,50 m nad koto stoletnih vod,
razvidnih iz grafičnega načrta št. 4.1. »Ureditvena situacija –
nivo pritličja, zunanja ureditev in prerezi«.
6. Prometne in komunalne ureditve
Dopustne so spremembe potekov in višinskih kot posa‑
meznih prometnih, komunalnih, energetskih in telekomunikacij‑
skih objektov, naprav in priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in
racionalnejše izrabe prostora pod pogojem, da so ureditve v so‑
glasju z njihovimi upravljavci in skladne z njihovimi programi.
27. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo objektov
ter zaradi zagotavljanja kakovosti bivalnega okolja med gradnjo
in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:
– promet med gradnjo morajo organizirati tako, da se
prometna varnost zaradi gradnje ne poslabša in da ne prihaja
do zastojev na obstoječem cestnem omrežju;
– zagotoviti morajo nemoteno komunalno oskrbo prek
vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne
vode je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani;
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– v času gradnje novih objektov, naprav in vodov mo‑
rajo zagotoviti nemoteno delovanje sosednjih objektov in so
dolžni sočasno z gradnjo novih objektov zagotoviti gradnjo
oziroma prestavitev vseh infrastrukturnih vodov, objektov in
naprav, potrebnih za nemoteno delovanje sosednjih objek‑
tov;
– v času gradnje ne smejo biti prekoračene kritične ravni
hrupa, predpisane za II. stopnjo varovanja pred hrupom;
– zagotoviti morajo sanacijo zaradi gradnje poškodovanih
objektov, pripadajočih ureditev in naprav; izvedena sanacija je
pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja;
– v času gradnje morajo zagotoviti ustrezen strokovni
nadzor, vključno z rednim nadzorom stanja objektov, ki so
glede na projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega
dovoljenja lahko prizadeti.

XI. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
28. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po izvedbi ureditev,
predvidenih z OPPN)
Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev oziroma po pre‑
nehanju veljavnosti OPPN so dopustni naslednji posegi:
– redna in investicijsko vzdrževalna dela in rekonstrukcije,
s katerimi se ne spreminjata zunanji gabarit objekta in konstruk‑
cijska zasnova stavb;
– obnove fasadnega plašča objektov pod pogojem, da se
pri oblikovanju fasad ohranijo oblikovne lastnosti fasad objek‑
tov, zgrajenih v prostorski enoti;
– spremembe namembnosti v okviru dejavnosti v skladu
z 9. členom tega odloka ob pogoju, da je na parceli, namenjeni
gradnji zagotovljeno zadostno število parkirnih mest;
– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu
z 10. členom tega odloka.
XII. KONČNE DOLOČBE
29. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje urejanja
MS 8/5 Zgornji Kašelj (Uradni list RS, št. 27/95 in 109/09 –
obvezna razlaga) in določila Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za del planske celote M 8 Polje-Vevče-Kašelj (Uradni
list RS, št. 49/96, 63/99 in 54/04) v delu, ki se nanašajo na
območje OPPN.
30. člen
(vpogled OPPN)
OPPN s prilogami je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urejanje prostora;
– Upravni enoti Ljubljana – Izpostava Moste - Polje;
– Četrtni skupnosti Polje.
31. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3521-24/2004-68
Ljubljana, dne 27. septembra 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
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MAJŠPERK
4897.

Sklep o uvedbi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB1, 76/08, 79/09, 51/10) in 17. člena
Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03)
je Občinski svet Občine Majšperk na 32. redni seji dne 2. 9.
2010 sprejel

SKLEP
o uvedbi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se uvede status javnega dobra za parcelo
št. 260/49 – travnik, v izmeri 203 m2, ki je v zemljiški knjigi vpi‑
sana v ZKV št. 84, k.o. Skrblje.
II.
Na nepremičnini, ki je navedena v I. točki tega sklepa
se uvede značaj javnega dobra in se odpiše iz ZKV št. 84,
k.o. Skrblje in se vpiše v isti k.o. v ZKV št. 671, kjer je vpisna
lastninska pravica kot javno dobro.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-34/2010-3
Majšperk, dne 2. septembra 2010
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

MARKOVCI
4898.

Razpis nadomestnih volitev za člana
Občinskega sveta Občine Markovci
v 1. volilni enoti

Na podlagi Ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Ob‑
čine Markovci o prenehanju mandata članu Občinskega sveta
Občine Markovci, z dne 10. 11. 2010 in na podlagi prvega
odstavka 32. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08) Občinska volilna komisija Ob‑
čine Markovci

RAZPISUJE
nadomestne volitve za člana Občinskega sveta
Občine Markovci v 1. volilni enoti
1.
Občinska volilna komisija razpisuje nadomestne volitve
v 1 (prvi) volilni enoti Bukovci za 1 (enega) člana Občinskega
sveta Občine Markovci.
2.
Nadomestne volitve se opravijo v nedeljo, 9. januarja 2011.
3.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volil‑
na opravila, se šteje četrtek, 11. novembra 2010.
4.
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine
Markovci.
Št. 040-0011/2010
Markovci, dne 10. novembra 2010
Predsednik OVK Markovci
Marjan Strelec l.r.
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MEDVODE

4899.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto 9 Medvode

Na podlagi 18., 47. in 53. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 25. člena Statuta Ob‑
čine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 25. seji dne
22. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za plansko celoto 9 Medvode
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto 9 Medvode (Uradni list SRS, št. 16/89 in Uradni list
RS, št. 58/92, 4/94, 72/95, 88/98, 50/01, 31/03, 56/06, 67/06,
103/08) se:
v prvem odstavku 13. člena dodata druga in tretja alineja,
ki se glasita:
– gradnja novih objektov je dovoljena v skladu z natečajno
rešitvijo za območje urejanja MS 9/1, kot je prikazano v urba‑
nistični zasnovi, št. 350‑1024/04‑84, v M1:1500, oktober 2009,
ki je sestavni del tega odloka;
– gradnja lahko poteka v fazah, za posamezno fazo je
investitor dolžan pridobiti vsa potrebna dovoljenja za gradnjo
in uporabo pripadajoče komunalne infrastrukture.
v točki a) 13. člena tekst spremeni tako, da se glasi:
morfološka enota 3B/1
– območje morfološke enote je namenjeno stanovanjsko
poslovni dejavnosti,
– dovoljena je gradnja novih večstanovanjskih objektov, z
zagotovitvijo poslovnega programa v pritličju (lokali, trgovine,
poslovni prostori za dejavnosti, ki ne povzročajo večjih motenj
v bivalnem okolju),
– dovoljena je gradnja poslovno‑stanovanjskih objektov,
– na obstoječih lagalno zgrajenih objektih so dovoljena
nujna vzdrževalna dela,
– dovoljene so rušitve obstoječih objektov,
– dovoljena je gradnja komunalne in prometne infrastruk‑
ture,
– uredi se prostor za tržnico;
oblikovanje objektov:
– tloris objektov je podolgovat,
– etažnost objektov je K+P+1+M, do največ K+P+2+M,
– strehe so dvokapne z naklonom od 38° do 42°, z
možnostjo izvedbe frčad in lož, sleme je vzporedno z daljšo
stranico objekta, kritine opečne barve,
– možne so hiše v delno odprtem kareju,
– objekti, ki so v situaciji označeni s številkami od 1 do 5 in
se nahajajo ob regulirani Medvoški cesti in ob cesti v Pirniče so
enotno oblikovani, lahko so zgrajeni v nizu, v enotni gradbeni
liniji, naklon streh je do 20°,
– objekt, ki je v urbanistični situaciji označen z A, je obli‑
kovno razgiban, predstavlja dominanto v prostoru, streha je
lahko ravna ali v naklonu do 20°,
– niz objektov ob Medvoški cesti je zaključen z arhitekton‑
sko poudarjeno dvoetažno ložo,
– objektu občinske stavbe na Cesti kom. Staneta 12 in
dopolnilnemu objektu severno od nje je na vzhodni strani lahko
prizidan pritlični paviljon,
– pritlični pas fasad objektov je lahko obložen z masivnim
materialom (kamen, opeka), fasade objektov lahko vsebujejo
arhitekturne poudarke kot na primer preklade, vogali, parapeti
in podobno,
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– na obstoječem gostinskem objektu z zunanjim gostin‑
skim vrtom, ki je lociran pri mostu čez Soro, etažnosti P +1, z
ravno streho, so dovoljena vzdrževalna dela in adaptacije,
– vila na naslovu Cesta komandanta Staneta 13‑15
(parc. št. 50 k.o. Medvode) se ohrani v prvotni obliki brez ka‑
snejših prizidkov, s pasom vrta na vseh štirih straneh;
zunanja ureditev:
– število parkirnih mest se določi v skladu s točko 15.7.
4. člena tega odloka,
– parkiranje je predvideno v kletnih etažah in na zunanjih
površinah med objekti, parkiranje za obiskovalce je možno tudi
na javnih površinah vzdolž Medvoške ceste, ceste v Pirniče in
na parkirišču pred knjižnico,
– najmanj 10% gradbene parcele mora biti intenzivno
ozelenjene,
– dovoz do objektov je predviden z Medvoške ceste,
– med objekti se uredi prometne in peš povezave,
– Cesta komandanta Staneta se v delu od občinske stav‑
be proti severu uredi kot cona za pešče, ki se na severu zaključi
z mestnim trgom, vstop na severni trg mora biti poudarjen
(elementi tlakovanja, cestna oprema, drevored),
– cona za pešce, razpeta med zgornji trikotni trg in spodnji
glavni trg mora biti enotno tlakovana in opremljena z enotno
urbano opremo,
– na obeh trgih je predvidena postavitev osrednjega ar‑
hitekturnega elementa, kot naprimer vodnjak, fontana, obelisk
ali podobno,
– niz objektov ob gradbeni liniji sedanje Ceste komandan‑
ta Staneta mora biti členjen z jasnimi cezurami oziroma prehodi
s poudarjenim oblikovanjem (drevesa, klopi, parapeti),
– ob Medvoški cesti in ob cesti v Pirniče je predvidena
zasaditev drevoreda,
– platane ob križišču Medvoške in ceste v Pirniče se
ohrani,
– gradbena linija je vsaj 5m odmaknjena od ceste oziroma
pločnika;
morfološka enota 3B/2
– območje morfološke enote je namenjeno stanovanjski
dejavnosti,
– dovoljena je gradnja večstanovanjskih objektov,
– dovoljene so rušitve obstoječih objektov,
– dovoljena so nujna vzdrževalna dela na obstoječih,
legalno zgrajenih objektih,
– dovoljena je gradnja komunalne in prometne infrastruk‑
ture;
oblikovanje objektov:
– tloris objektov je podolgovat,
– etažnost objektov je K+P+1+M, do največ K+P+2+M,
– strehe so dvokapne z naklonom od 38° do 42°, z
možnostjo izvedbe frčad in lož, sleme je vzporedno z daljšo
stranico objekta, kritine opečne barve,
– pritlični pas fasad objektov je lahko obložen z masivnim
materialom (kamen, opeka), fasade objektov lahko vsebujejo
arhitekturne poudarke kot na primer preklade, vogali, parapeti
in podobno;
zunanja ureditev:
– število parkirnih mest se določi v skladu s točko 15.7.
4. člena tega odloka,
– parkiranje je predvideno v kletnih etažah in na zunanjih
površinah med objekti, parkiranje za obiskovalce je možno tudi
na javnih površinah vzdolž Medvoške ceste, ceste v Pirniče in
na parkirišču pred knjižnico,
– najmanj 10% gradbene parcele mora biti intenzivno
ozelenjene,
– predviden je nov dovoz do objektov s severne strani,
pri Donitu,
– med objekti se uredi prometne in peš povezave;
morfološka enota 3C/1
– območje morfološke enote 3C/1 je namenjeno za dejav‑
nost trgovine – trgovski center s pripadajočim parkiriščem,
– dovoljena je gradnja parkirne hiše,
– dovoljena so vzdrževalna dela obstoječega objekta in
parkirišča,
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– dovoljena je gradnja komunalnih objektov in naprav za
potrebe komunale, prometa in zvez;
morfološka enota 9/1
– Območje morfološke enote je namenjeno parkovni ure‑
ditvi;
– Predvidena je prestavitev obstoječe plinske postaje
gorvodno ob sprehajalni poti ob Savi, v skladu s pogoji upra‑
vljavca plinovoda;
– Brv preko Save mora biti čim bolj transparentna (ograja
s kovinskimi prečkami in steklenimi oziroma prosojnimi elemen‑
ti), njen spodnji rob mora biti nad stoletno vodo;
– Brežina Save in Sore mora biti enotno parkovno urejena,
zasajena z avtohtonim drevjem in grmovnicami, s sprehajalno
potjo za pešce, ki hkrati služi za vzdrževanje brežine rek;
točki b in c se črta;
v točki d se črta zadnji dve alinei;
točka d se preštevilči v točko b.
2. člen
V grafičnem delu odloka o PUP za plansko celoto 9 Med‑
vode se v listu Škofja Loka 20 in listu Ljubljana S‑11, v območju
urejanja MS 9/1 črta meje med morfološkimi enotami 3B/1,
9/2, 3B/2 in 3B/4, tako, da se območje označi kot morfološka
enota 3B/1.
Morfološka enota 3B/3 postane morfološka enota 3B/2.
3. člen
Ostala skupna merila in pogoji ostanejo nespremenjeni.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-1024/04-101
Medvode, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

MORAVSKE TOPLICE
4900.

Poročilo o izidu volitev župana Občine
Moravske Toplice

Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice izdaja
na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 94/07 – ZLV‑UPB3 in 45/08 – ZLV‑H)

POROČILO
o izidu volitev župana Občine Moravske Toplice
Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice je na
sejah dne 24. in 25. oktobra 2010 na podlagi zapisnikov volil‑
nih odborov o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana
24. oktobra 2010 in zapisnika občinske volilne komisije o ugo‑
tovitvi izida glasovanja po pošti, ugotovila naslednje rezultate
glasovanja za župana Občine Moravske Toplice:
I.
Na volitvah dne 24. oktobra 2010 je imelo pravico voliti
5321 volivcev, od tega 5319 volivcev vpisanih v volilne imenike
in 2 volivca, ki sta glasovala s potrdilom.
Glasovalo je 3147 volivcev ali 59,14% vseh volivcev (od
tega 8 na predčasnih volitvah in 4 po pošti).
Od 3147 oddanih glasovnic je bilo 3126 veljavnih in 21
neveljavnih.
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II.
Posamezna kandidata za župana sta prejela naslednje
število glasov:
Alojz Glavač
Štefan Kodila

1569 glasov ali 50,19%
1557 glasov ali 49,81%.

III.
Občinska volilna komisija je skladno z določbami
107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župa‑
na Občine Moravske Toplice izvoljen Alojz GLAVAČ, roj. 20. 10.
1960, Sebeborci 84, ki je prejel večino veljavnih glasov.
Št. OVK 32/2010
Moravske Toplice, dne 28. oktobra 2010
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Moravske Toplice
Emil Vučkič l.r.

OSILNICA
4901.

Sklep o imenovanju podžupana Občine
Osilnica

Na podlagi 33.a in 34.a člena Zakona o lokalni samoupra‑
vi – ZLS‑UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US,
79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10 in 84/10 – Odl. US) in 33. člena
Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.),
izdajam

SKLEP
o imenovanju podžupana Občine Osilnica
1.
Za podžupana Občine Osilnica se imenuje Mladen
ŽAGAR, stanujoč Bezgovica 5, p. Osilnica.
2.
Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno.
3.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja
posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan
pooblasti.
4.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odso‑
tnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan
tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za
katere ga župan pooblasti.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana,
podžupan opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo
izvoljenega župana.
5.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od pod‑
pisa sklepa dalje.
Št. 032-0010/2010-1
Osilnica, dne 15. novembra 2010
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.
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Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Osilnica za leto 2011

Na podlagi 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Osilnica (Uradni list RS, št. 109/99
in 124/03) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list
RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica
na 2. redni seji dne 12. 11. 2010 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Osilnica za leto 2011
1.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb‑
nega zemljišča na območju Občine Osilnica za leto 2011 znaša
0,002 EUR.
2.
Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o
vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju Občine Osilnica za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 91/09).
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 422-0004/2010-2
Osilnica, dne 12. novembra 2010
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

PREBOLD
4903.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
urejanja »GO-1«

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 29. člena Statuta Občine
Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je župan Občine Prebold
sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje urejanja
»GO-1«
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega
prostorskega načrta
Občina Prebold je v letu 2010 sprejela Odlok o izved‑
benem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold
(Uradni list RS, št. 43/10). V skladu z Izvedbenim delom občin‑
skega prostorskega načrta Občine Prebold, je bila za navedeno
območje GO‑1 predvidena izdelava občinskega podrobnega
prostorskega načrta.
Predmet OPPN je prostorska ureditev območja GO‑1,
ki se nameni bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo
dnevnim potrebam prebivalcev.
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2. člen
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
Ureditveno območje OPPN se nahaja na jugozahodnem
delu Občine Prebold, južno od naselja Kaplja vas in obsega
naslednje parcele: 1371/2‑del, 1371/1‑del, 313/6, 313/9, 41/2,
309/3, 41/3, 41/1, 40/2, 308/2, 39, 306/2, 313/8‑del, 313/27,
313/24, 313/10‑del, 313/13, 313/19, 313/15, 309/2, 309/4,
309/1, 310/3, 310/5, 310/17, 310/16, 310/15, 313/14, 307/1,
310/13, 313/26, 313/5, 313/25, *23, 385‑del, 386‑del, 387,
306/1, 40/1, *156, 313/20, *245, *374, 318/29, 313/28 vse k.o.
Latkova vas v Občini Prebold.
Območje obdelave obsega velikost 22,374 m2.
3. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili Zako‑
na o prostorskem načrtovanju. Strokovne rešitve prostorske
ureditve pridobi investitor posega v prostor v sodelovanju s pri‑
pravljavcem. Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo OPPN,
se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovni pod‑
lag in izborom najustreznejše variante.
4. člen
Roki za pripravo OPPN
Postopek priprave, obravnave in sprejema OPPN bo po‑
tekal po naslednjem terminskem planu:
Faza v postopku

Rok izvedbe

Objava sklepa o izdelavi OPPN

november 2010

Priprava osnutka OPPN

november 2010

Pridobitev smernic nosilcev urejanja
prostora
Obvestilo MOP o potrebnosti izvedbe
CPVO

december 2010

Priprava dopolnjenega osnutka OPPN

januar 2011

Javna razgrnitev in javna obravnava

januar 2011

Opredelitev občine do stališč, pripomb
in predlogov

marec 2011

Priprava predloga OPPN

marec 2011

Pridobitev mnenj nosilcev urejanja
prostora

april 2011

Obravnava in sprejem OPPN
na občinskem svetu

junij 2011

5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice
za načrtovanje OPPN
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice za
pripravo OPPN so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor CPVO – področje varstva okolja, Dunajska 48, 1000
Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Savinje,
Lava 11, 3000 Celje
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše‑
vanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška
cesta 2, 3000 Celje
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območ‑
na enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje
– Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold
– Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Ulica Nade
Cilenšek 5, 3310 Žalec
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– Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Ljubljanska 13,
3000 Celje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da so po‑
trebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske
ureditve.
6. člen
Financiranje priprave OPPN
Vse stroške v zvezi s pridobivanjem strokovnih rešitev
OPPN, izdelavo OPPN, vodenjem vseh z zakonom zah‑
tevanih upravnih postopkov ter pridobivanjem smernic in
mnenj prevzamejo investitorji ‑ skupina lastnikov zemljišč
na območju OPPN in Občina Prebold ter izdelovalec pro‑
storskega načrta.
7. člen
Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na svetovnem spletu (http://www.prebold.com) ter začne veljati
z dnem objave.
Št. 350-7/2010
Prebold, dne 8. novembra 2010
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

Št.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT‑B, 127/06 – ZJZP, 14/07 –
ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena Statuta Občine Šempeter
‑ Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je
Občinski svet Občine Šempeter ‑ Vrtojba na 5. izredni seji dne
3. 11. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zaključnem računu proračuna Občine
Šempeter - Vrtojba za leto 2009

Št. 01101-8/2010-19
Šempeter pri Gorici, dne 3. novembra 2010
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba
za leto 2010

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šempeter ‑ Vrtojba za leto
2010 se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
Skupina / Podskupina kontov
A.
I.

71

72

74

II
40

1. člen
Spremenijo in zamenjajo se priloge Odloka o zaključnem
računu proračuna Občine Šempeter ‑ Vrtojba za leto 2009
Posebni del in Načrt razvojnih programov z dne 24. 4. 2010 s
prilogami z dne 3. 11. 2010.
2. člen
Ta odlok začne veljati takoj.
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba
za leto 2010

ŠEMPETER - VRTOJBA
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zaključnem računu proračuna Občine
Šempeter - Vrtojba za leto 2009

Stran

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 in 60/07), 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 14. člena Statuta
Občine Šempeter ‑ Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05,
132/06 in 94/09) je Občinski svet Občine Šempeter ‑ Vrtojba
na 5. izredni seji dne 3. 11. 2010 sprejel
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BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70 + 71 + 72 + 73 + 74)
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje zgradb
in prostorov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino

Proračun leta
2010
V EUR
8.889.440,00
6.511.124,00
4.381.628,00
3.064.038,00
1.029.865,00
287.725,00
0
2.129.496,00
1.716.356,00
1.648,00
15.021,00
103,00
396.368,00
358.356,00
358.356,00
2.019.960,00
2.019.960,00
10.865.576,00
3.257.068,00
583.509,00
92.230,00
2.404.382,00
51.392,00
125.555,00
2.044.049,00
183.500,00
247.017,00
234.962,00
1.378.570,00
0

Stran
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INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso prorač.
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
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)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
(750 + 751 + 752)
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440 + 441 + 442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V)
C
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH
(I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII. – IX.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII‑IX.=‑III.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRET. LETA

Uradni list Republike Slovenije
5.096.459,00
5.096.459,00
468.000,00
50.000,00
418.000,00
–1.976.136,00

33.000,00
33.000,00
33.000,00

100.000,00

ŠENTJUR
4906.

Poročilo o izidu lokalnih volitev 2010 v Občini
Šentjur (drugi krog volitev župana)

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08) izdaja
Občinska volilna komisija Občine Šentjur

POROČILO
o izidu lokalnih volitev 2010 v Občini Šentjur
(drugi krog volitev župana)
V drugem krogu lokalnih volitev župana Občine Šentjur
dne 24. oktobra 2010 je od skupnega števila volivcev 15.936
glasovalo po imeniku 7.596 volivcev, s potrdilom sta glasovala
2 volivca, tako je skupaj glasovalo 7.598 volivcev. Volilna ude‑
ležba na ravni občine je bila 47,68%.
V Občini Šentjur so bile redne volitve izvedene na skupno
36‑ih voliščih. Na volišču, primernem za invalide, glasovanja
ni bilo.
Kandidata sta prejela naslednje število glasov:
1. mag. Marko Diaci
2. mag. Štefan Tisel

4.188 glasov
3.364 glasov

100.000,00

Za župana Občine Šentjur je izvoljen
mag. MARKO DIACI, rojen 20. 3. 1971,
stan. Cesta Valentina Orožna 8b, 3230 Šentjur.

100.000,00

Št. 041-5/2010
Šentjur, dne 14. oktobra 2010
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Šentjur
mag. Zlatka Brečko l.r.

–67.000,00
386.400,00
386.400,00
386.400,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
–1.776.736,00
266.400,00
1.976.136,00
1.776.736,00

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in
se objavita na spletni strani Občine Šempeter ‑ Vrtojba.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010. Po‑
sebni del občinskega proračuna in načrt razvojnih programov
so objavljeni na internetnih straneh občine.
Št. 01101-8/2010-14
Šempeter pri Gorici, dne 3. novembra 2010
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

55,46%
44,54%

4907.

Poročilo o izidu lokalnih volitev 2010 v Občini
Šentjur

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08) izdaja
Občinska volilna komisija Občine Šentjur

POROČILO
o izidu lokalnih volitev 2010 v Občini Šentjur
Na splošnih volitvah dne 10. oktobra 2010 je od skupnega
števila volivcev 15.935 glasovalo po imeniku 7.077 volivcev (v
1. volilni enoti 2.906, v 2. volilni enoti 1.968 in v 3. volilni enoti
2.201 volivcev, 2 glasovnici poslani po pošti nista bili vrnjeni).
Volilna udeležba na ravni občine je bila 44,41%. Pri tem je
upoštevana udeležba na volitvah za župana, člane občinskega
sveta in člane sveta krajevnih skupnosti.
V Občini Šentjur so bile redne volitve izvedene na skupno
36 voliščih. Na volišču, primernem za invalide, glasovanja ni
bilo.
1. VOLITVE ŽUPANA OBČINE ŠENTJUR:
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Mag. Štefan Tisel
2. Mag. Marko Diaci
3. Jožef Artnak
4. Janko Cerkvenik
5. Florjan Cveto Erjavec

2.778 glasov
2.076 glasov
1054 glasov
702 glasov
381 glasov

39,74%
29,70%
15,08%
10,04%
5,45%

Uradni list Republike Slovenije
Noben kandidat ni dobil večine glasov, zato bo opravljen
drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ gla‑
sov.
2. VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE
ŠENTJUR:
Na podlagi izida volitev članov Občinskega sveta Občine
Šentjur v vseh treh volilnih enotah so izvoljeni:
MAG. SEBASTJAN JAKLIČ, roj. 11/6/1972, naslov: Cesta
Miloša Zidanška 8b, Šentjur,
JOŽE ŠTIGLIC, roj. 1/1/1942, naslov: Ljubljanska cesta 23,
Šentjur,
MAG. ŠTEFAN TISEL, roj. 25/12/1954, naslov: Ulica An‑
tona Martina Slomška 5, Šentjur,
LOVRO PERČIČ, roj. 15/2/1974, naslov: Pešnica 8, Šen‑
tjur,
ALEKSANDRA ŠUSTER MOČNIK, roj. 12/5/1977, na‑
slov: Vodruž 8b, Šentjur,
MAG. MARKO DIACI, roj. 20/3/1971, naslov: Cesta Va‑
lentina Orožna 8b, Šentjur,
ROBERT POLNAR, roj. 1/12/1960, naslov: Kolodvorska
ulica 4, Šentjur,
SAŠA MAJER, roj. 7/8/1985, naslov: Ulica skladateljev
Ipavcev 5, Šentjur,
JURIJ MALOVRH, roj. 22/4/1946, naslov: Podgrad 38a,
Šentjur,
FLORJAN CVETO ERJAVEC, roj. 22/11/1944, naslov:
Cesta Valentina Orožna 8c, Šentjur,
PRIMOŽ LAUBIČ, roj. 13/5/1975, naslov: Dramlje 33,
Dramlje,
STANISLAV ZUPANC, roj. 23/6/1942, naslov: Primož pri
Šentjurju 41a, Šentjur,
JOŽE KORŽE, roj. 11/4/1950, naslov: Ponikva 77a, Po‑
nikva,
ŠTEFANIJA KRAMARŠEK, roj. 3/12/1968, naslov: Sve‑
telka 19b, Dramlje,
JELKA GODEC, roj. 21/11/1969, naslov: Ponikva 57, Po‑
nikva,
BOŠTJAN PISANEC, roj. 13/1/1975, naslov: Hotunje 9,
Ponikva,
FRANC KORENJAK, roj. 11/1/1957, naslov: Lokarje 2d,
Šentjur,
JOŽE LAVBIČ, roj. 24/10/1963, naslov: Šedina 2a, Dra‑
mlje,
JOŽEF ARTNAK, roj. 1/3/1960, naslov: Javorje 15a, Go‑
rica pri Slivnici,
ALOJZ RECKO, roj. 25/4/1938, naslov: Gorica pri Slivnici
88, Gorica pri Slivnici,
TATJANA TISEL, roj. 24/4/1966, naslov: Planina pri Sev‑
nici 55, Planina pri Sevnici,
LUDVIK ŽAFRAN, roj. 27/9/1957, naslov: Bukovje pri
Slivnici 1, Gorica pri Slivnici,
ZDRAVKO HRIBERNIK, roj. 10/3/1967, naslov: Pod‑
lešje 20a, Kalobje,
ANTON ŠPAN, roj. 16/10/1957, naslov: Doropolje 18,
Planina pri Sevnici,
BORIS BELEJ, roj. 28/11/1969, naslov: Drobinsko 1a,
Gorica pri Slivnici,
SREČKO KRAJNČAN, roj. 29/3/1967, naslov: Loka pri
Žusmu 115, Loka pri Žusmu.
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3. MARKO HLADNIK, roj. 16/5/1983, naslov: Dole 19,
Šentjur,
4. BORUT HERIČ, roj. 29/3/1970, naslov: Goričica 14a,
Šentjur,
5. JOŽEF RATAJ, roj. 21/11/1965, naslov: Zlateče pri
Šentjurju 21, Šentjur,
6. SLAVKO POLAJŽAR, roj. 29/9/1960, naslov: Cerovec 5,
Šentjur,
7. ANŽE REZAR, roj. 13/5/1984, naslov: Proseniško 84,
Šentjur,
8. FLORJAN JANČIČ, roj. 22/4/1987, naslov: Proseni‑
ško 43a, Šentjur,
9. ALOJZ GAJŠEK, roj. 22/10/1958, naslov: Goričica 24,
Šentjur.
3.2. Svet krajevne skupnosti DOLGA GORA (5 članov):
1. FRANC ARZENAK, roj. 15/2/1956, naslov: Dolga Gora 56,
Ponikva,
2. ANTON JAVRNIK, roj. 11/10/1964, naslov: Dolga Gora 8a,
Ponikva,
3. JOŽE KADENŠEK, roj. 27/3/1967, naslov: Dolga Gora 18,
Ponikva,
4. JOŽE DOBNIK, roj. 31/10/1972, naslov: Dolga Gora 33,
Ponikva,
5. MIRAN JAVORNIK, roj. 3/6/1969, naslov: Dolga Gora 53,
Ponikva.

mlje,

3.3. Svet krajevne skupnosti DRAMLJE (11 članov):
1. ANDREJ GOLČMAN, roj. 24/11/1961, Dramlje 3a, Dra‑

2. MATEJ LAVBIČ, roj. 20/9/1973, Laze pri Dramljah 14a,
Dramlje,
3. MIHAEL LEBER, roj. 22/8/1975, Trnovec pri Dramljah 26,
Dramlje,
4. ANDREJA MASTNAK, roj. 21/10/1969, Straža na Gori 19,
Dramlje,
5. GREGOR TRNOVŠEK, roj. 12/8/1974, naslov: Šedina 8,
Dramlje,
6. ERNEST HROVAT, roj. 4/3/1973, naslov: Svetelka 10b,
Dramlje,
7. FRANC KOTNIK, roj. 4/10/1972, Spodnje Slemene 7,
Dramlje,
8. LIDIJA ZEMLJAK, roj. 12/1/1982, Jarmovec 3a, Dra‑
mlje,
9. FLORJAN KOLAR, roj. 27/5/1960, naslov: Pletovarje 57,
Dramlje,
10. SIMON ŠTRAJHAR, roj. 28/9/1979, naslov: Marija
Dobje 14, Dramlje,
11. ROBERT ČEDE, roj. 3/4/1971, naslov: Razbor 7a,
Dramlje.

3. VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNIH SKUPNOSTI
Na podlagi izida volitev za člane sveta v vseh volilnih
enotah posameznih krajevnih skupnosti so izvoljeni naslednji
kandidati:

3.4. Svet krajevne skupnosti GROBELNO (7 članov):
1. MIRAN FRECE, roj. 3/3/1981, naslov: Grobelno 131,
3231 Grobelno,
2. MARJETA CENTRIH, roj. 16/5/1955, Grobelno 114,
Grobelno,
3. ROBERT ŽVEGLER, roj. 12/4/1967, Tratna pri Grobel‑
nem 18b, Grobelno,
4. NADA JAGER, roj. 16/6/1965, naslov: Tratna pri Gro‑
belnem 27, 3231 Grobelno,
5. ANTON LJUBEJ, roj. 15/5/1953, Stopče 9, Grobelno,
6. MARJAN DREMŠAK, roj. 5/11/1951, naslov: Bezovje
pri Šentjurju 22c, 3230 Šentjur,
7. ANTON SENEGAČNIK, roj. 9/10/1970, Brezje ob Slo‑
mu 17, Ponikva.

3.1. Svet krajevne skupnosti BLAGOVNA (9 članov):
1. STANISLAV ZUPANC, roj. 23/6/1942, naslov: Primož
pri Šentjurju 41a, Šentjur,
2. ROK TURNŠEK, roj. 20/8/1970, naslov: Lokarje 11,
Šentjur,

3.5. Svet krajevne skupnosti KALOBJE (9 članov):
1. ZDRAVKO HRIBERNIK, roj. 10/3/1967, Podlešje 2a,
Kalobje,
2. SIMON ŠAFRAN, roj. 31/10/1981, naslov: Kalobje 20a,
Kalobje,
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3. CVETKO PRIVŠEK, roj. 15/10/1971, Trška gorca 17,
Kalobje,
4. IVAN KOCMAN, roj. 2/7/1961, naslov: Jazbin vrh 2a,
Kalobje,
5. IVAN NOVAK, roj. 26/11/1956, naslov: Vodice pri Ka‑
lobju 26, Kalobje,
6. ROMAN GAJŠEK, roj. 15/5/1974, Kostrivnica 8, Ka‑
lobje,
7. FRANC TRUPEJ, roj. 5/2/1980, naslov: Kostrivnica 16a,
Kalobje,
8. MATEJA MLAKER, roj. 2/10/1981, naslov: Kostrivnica 20,
Kalobje,
9. IVAN ŠAFRAN, roj. 1/4/1957, naslov: Kostrivnica 32,
Kalobje.

5. JANKO PUŠNIK, roj. 1/12/1962, naslov: Hotunje 10a,
Ponikva,
6. MIHAEL ŠTOR, roj. 27/7/1945, naslov: Ostrožno pri
Ponikvi – del 6, Ponikva,
7. FRANC HROVATIČ, roj. 15/10/1966, naslov: Lutrje 28b,
Ponikva,
8. SREČKO MOHAR, roj. 2/8/1966, naslov: Slatina pri
Ponikvi 33a, Ponikva,
9. ROMAN PEVEC, roj. 24/3/1972, naslov: Okrog 12,
Ponikva,
10. PETER BUSER, roj. 26/4/1982, naslov: Okrog 7,
Ponikva,
11. ANTON GERMEK, roj. 29/3/1955, naslov: Zgornje
Selce 15, Ponikva.

3.6. Svet krajevne skupnosti LOKA PRI ŽUSMU (9 članov):
1. SREČKO KRAJNČAN, roj. 29/3/1967, naslov: Loka pri
Žusmu 115, Loka pri Žusmu,
2. DRAGO KOS, roj. 1/12/1957, naslov: Loka pri Žusmu 109,
Loka pri Žusmu,
3. MATJAŽ ZENDZIANOWSKI, roj. 27/1/1966, naslov:
Loka pri Žusmu 142, Loka pri Žusmu,
4. MILAN GROBIN, roj. 18/5/1959, naslov: Loka pri Žu‑
smu 33, Loka pri Žusmu,
5. VIDA KODRIN ‑ GROBIN, roj. 21/6/1957, naslov: Loka
pri Žusmu 97, Loka pri Žusmu,
6. DANICA RECKO, roj. 25/1/1954, naslov: Dobrina 6,
Loka pri Žusmu,
7. ROBERT ŽAFRAN, roj. 12/5/1971, naslov: Dobrina 8a,
Loka pri Žusmu,
8. BOŽO ARTNAK, roj. 7/3/1954, naslov: Hrastje 44, Loka
pri Žusmu,
9. MIRJANA VERHOVŠEK, roj. 26/6/1962, naslov: Hra‑
stje 16, Loka pri Žusmu.

3.9. Svet krajevne skupnosti PREVORJE (7 članov):
1. DAMJAN MAČEK, roj. 17/11/1975, naslov: Lopaca 38b,
Prevorje,
2. FRANC TERŽAN, roj. 22/2/1942, naslov: Dobje pri
Lesičnem 18, Prevorje,
3. JOSIP ŠPOLJAR, roj. 14/5/1941, naslov: Košnica 18,
Prevorje,
4. FRANCI PACEK, roj. 15/2/1981, naslov: Krivica 5,
Prevorje,
5. MARTIN ARZENŠEK, roj. 25/10/1979, naslov: Krivica 54,
Prevorje,
6. MAJDA REZEC, roj. 11/7/1962, naslov: Straška Gorca 30,
Prevorje,
7. BOJAN PLANKO, roj. 28/3/1983, naslov: Žegar 28a,
Prevorje.

3.7. Svet krajevne skupnosti PLANINA PRI SEVNICI
(11 članov):
1. RIHARD STOPINŠEK, roj. 23/8/1958, naslov: Planina
pri Sevnici 62a, Planina pri Sevnici,
2. DARKO BOBEK, roj. 12/4/1974, naslov: Planina pri
Sevnici 27, Planina pri Sevnici,
3. LUDVIK TONJKO, roj. 17/10/1964, naslov: Planina pri
Sevnici 83, Planina pri Sevnici,
4. JURIJ HLADIN, roj. 28/2/1964, naslov: Planinski vrh 10,
Planina pri Sevnici,
5. DAMIJAN DOLAR, roj. 14/3/1973, naslov: Golobinjek
pri Planini 3a, Planina pri Sevnici,
6. ROMAN ZALOKAR, roj. 18/6/1967, naslov: Podpeč
nad Marofom 11, Planina pri Sevnici,
7. MILAN SEHUR, roj. 21/9/1966, naslov: Prepretno 17,
Planina pri Sevnici,
8. IVAN KOŽELJ, roj. 20/6/1958, naslov: Podvine 8, Pla‑
nina pri Sevnici,
9. DAMJAN GRAČNAR, roj. 19/1/1978, naslov: Podpeč
pri Šentvidu 6, Planina pri Sevnici,
10. BORIS GRAČNAR, roj. 7/8/1965, naslov: Tajhte 4a,
Planina pri Sevnici,
11. CIRIL METOD KOVAČ, roj. 3/9/1966, naslov: Loke pri
Planini 11, Planina pri Sevnici.
3.8. Svet krajevne skupnosti PONIKVA (11 članov):
1. ANTON VREČKO, roj. 17/1/1940, naslov: Ponikva 13a,
Ponikva,
2. SLAVKO ŠPUR, roj. 2/5/1951, naslov: Ponikva 48a,
Ponikva,
3. JERNEJ KOŠAK, roj. 5/6/1974, naslov: Ponikva 76c,
Ponikva,
4. CVETO GOLEŽ, roj. 31/3/1960, naslov: Hotunje 25,
Ponikva,

3.10. Svet krajevne skupnosti SLIVNICA PRI CELJU
(11 članov):
1. FLORJAN POTRATA, roj. 22/5/1946, naslov: Gorica pri
Slivnici 92, Gorica pri Slivnici,
2. JANEZ PALČNIK, roj. 24/1/1971, naslov: Gorica pri
Slivnici 142, Gorica pri Slivnici,
3. MATIJA ISKRA, roj. 10/3/1980, naslov: Gorica pri Sliv‑
nici 22c, Gorica pri Slivnici,
4. MARTIN CMOK, roj. 20/9/1966, naslov: Tratna ob Vo‑
glajni 11, Gorica pri Slivnici,
5. JANKO GUČEK, roj. 29/10/1978, naslov: Vezovje 9,
Šentjur,
6. LUDVIK ŽAFRAN, roj. 27/9/1957, naslov: Bukovje pri
Slivnici 1, Gorica pri Slivnici,
7. VLADIMIR ARTNAK, roj. 9/7/1965, naslov: Javorje 15,
Gorica pri Slivnici,
8. ALOJZ JEVŠNIK, roj. 21/6/1957, naslov: Paridol 24,
Gorica pri Slivnici,
9. ANDREJ HOSTNIK, roj. 28/10/1974, naslov: Jelce 5b,
Gorica pri Slivnici,
10. DRAGO KEŠE, roj. 18/4/1951, naslov: Voduce 23,
Gorica pri Slivnici,
11. SLAVICA VAN DER MINNEN, roj. 31/3/1975, naslov:
Slivnica pri Celju 17b, Gorica pri Slivnici.
3.11. Svet krajevne skupnosti ŠENTJUR - MESTO (17
članov):
1. JOŽE ŠTIGLIC, roj. 1/1/1942, naslov: Ljubljanska cesta
23, Šentjur,
2. MIRA JAZBEC, roj. 3/6/1964, naslov: Ulica Dušana
Kvedra 38, Šentjur,
3. MARJAN BOHORČ, roj. 21/1/1973, naslov: Ulica Du‑
šana Kvedra 44, Šentjur,
4. LAURA LAJH RAUTER, roj. 19/11/1976, naslov: Ulica 1.
celjske čete 34, Šentjur,
5. JURE RAZTOČNIK, roj. 22/6/1977, naslov: Cesta Koz‑
janskega odreda 10a, Šentjur,
6. VILJEM ROMIH, roj. 4/5/1942, naslov: Ulica Toneta
Seliškarja 5, Šentjur,
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7. LOVRO PERČIČ, roj. 15/2/1974, naslov: Pešnica 8,
Šentjur,
8. SAŠO CVEK, roj. 26/12/1965, naslov: Ulica talcev 6,
Šentjur,
9. DARJA ŠKORC, roj. 14/3/1977, naslov: Ulica talcev 21,
Šentjur,
10. BRANKO OSET, roj. 5/5/1954, naslov: Pod Vrbco 17a,
Šentjur,
11. JURE GODLER, roj. 28/1/1974, naslov: Pod Vrbco 20a,
Šentjur,
12. ANTON JANČIČ, roj. 25/11/1944, naslov: Ulica skla‑
dateljev Ipavcev 31a, Šentjur,
13. ZDENKO HORVAT, roj. 7/1/1949, naslov: Ulica Franja
Malgaja 35, Šentjur,
14. ROBERT GAJŠEK, roj. 1/4/1959, naslov: Romihova 6,
Šentjur,
15. MILAN KRISTAN, roj. 28/4/1949, naslov: Cankarjeva
ulica 9, Šentjur,
16. MATJAŽ KOVAČIČ, roj. 21/7/1970, naslov: Kameno 4,
Šentjur,
17. MATJAŽ ŽMAHAR, roj. 4/8/1970, naslov: Kameno 24,
Šentjur.
3.12. Svet krajevne skupnosti VRBNO - PODGRAD (5
članov):
1. SREČKO JAGER, roj. 5/10/1962, naslov: Vrbno 17e,
Šentjur,
2. VLADIMIR BELINA, roj. 14/7/1977, naslov: Vrbno 27b,
Šentjur,
3. STANKA KODRNJA, roj. 1/5/1957, naslov: Vrbno 18,
Šentjur,
4. DAMJAN BIŠČAN, roj. 15/2/1976, naslov: Podgrad 37b,
Šentjur,
5. ALEKSANDER DOBOVIŠEK, oj. 7/9/1967, naslov:
Podgrad 26, Šentjur.
3.13. Svet krajevne skupnosti ŠENTJUR - RIFNIK (11
članov):
1. ANDREJ ŽMAHAR, roj. 11/4/1962, naslov: Sončna
ulica 4, Šentjur,
2. MILENA RECKO, roj. 23/6/1966, naslov: Cesta Kozjan‑
skega odreda 104, Šentjur,
3. MIRKO ČANDER, roj. 12/5/1949, naslov: Cvetna ulica 38,
Šentjur,
4. DUBRAVKA TURK, roj. 25/7/1958, naslov: Goriška
ulica 11, Šentjur,
5. FRANC PEVEC, roj. 5/4/1964, naslov: Goriška ulica 12,
Šentjur,
6. DARKO KOŠAK, roj. 22/8/1956, naslov: Črnolica 35,
Šentjur,
7. BRANKO VEBER, roj. 5/2/1961, naslov: Vodruž 40a,
Šentjur,
8. MAG. MARIJA VODIŠEK, roj. 23/1/1960, naslov: Jakob
pri Šentjurju 15, Šentjur,
9. SLAVKO VIDEC, roj. 3/4/1963, naslov: Vodruž 35,
Šentjur,
10. ALEKSANDRA ŠUSTER MOČNIK, roj. 12/5/1977,
naslov: Vodruž 8b, Šentjur,
11. MILAN PODJED, roj. 25/11/1952, naslov: Krajnčica 5a,
Šentjur.
Št. 041-5/2010
Šentjur, dne 14. oktobra 2010
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Šentjur
mag. Zlatka Brečko l.r.
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VIPAVA
4908.

Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava
na rednih volitvah 10. oktobra 2010

Občinska volilna komisija Občine Vipava je na seji dne
13. 10. 2010 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve žu‑
pana, članov Občinskega sveta Občine Vipava in članov svetov
krajevnih skupnosti v Občini Vipava ter na podlagi 90. člena
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in
45/08) objavlja

POROČILO
o izidu volitev v Občini Vipava na rednih volitvah
10. oktobra 2010
1. IZID GLASOVANJA ZA ŽUPANA
V volilne imenike na območju Občine Vipava je bilo vpi‑
sanih 4391 volivcev.
Na volitvah župana je bilo oddanih 2649 glasov.
Neveljavnih glasovnic je bilo 103, veljavnih 2546.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kandidat
IVAN PRINCES
SIMON KOREN
IVAN KRUŠEC
JURIJ FURLAN
BRANKO TOMAŽIČ
BOŽIDAR LAVRENČIČ

Št. glasov

% glasov

1073
266
206
150
180
671

42,14
10,45
8,09
5,89
7,07
26,36

Na osnovi izida glasovanja je ObVK ugotovila, da nobe‑
den od kandidatov za župana ni dobil večine veljavnih glasov,
zato bo v skladu z določilom drugega odstavka 107. člena ZLV
za izvolitev župana potrebno opraviti drugi krog volitev med
kandidatoma, ki sta dobila največ glasov.
2. IZID GLASOVANJA ZA OBČINSKI SVET
Od 4391 volilnih upravičencev v Občini Vipava je na voli‑
tvah članov občinskega sveta glasovalo 2648 volivcev. Neve‑
ljavnih je bilo 119 glasovnic, veljavnih pa 2529 glasovnic.
Na podlagi 15. člena ZLV (Uradni list RS, št. 94/07 –
UPB3 in 45/08) so bili v vseh treh volilnih enotah skupaj listam
kandidatov direktno podeljeni 4 mandati, od tega v volilni enoti
1 – dva mandata, v volilni enoti 1 – en mandat in v volilni enoti
3 – en mandat.
V skladu s 16. členom Zakona o lokalnih volitvah se je
vseh 17 mandatov razdelilo na ravni občine, in sicer na pod‑
lagi seštevka glasov, oddanih za istoimenske liste, v vseh treh
volilnih enotah.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
Zap.
Ime liste
Št. glasov % glasov
št.
1.
Za delovna mesta – Lista obrti
in podjetništva
278
10,99
2.
Slovenska demokratska
stranka
625
24,72
3.
Socialni demokrati
277
10,95
4.
Narodna stranka dela
166
6,56
5.
Zveza za Primorsko – ZZP
273
10,79
6.
SLS Slovenska ljudska stranka
Občinski odbor Vipava
216
8,54
7.
DeSUS
200
7,91
8.
LDS Liberalna demokracija
Slovenije
41
1,62
9.
Lista Mladi
46
1,82
10. Nova Slovenija –
Krščanska ljudska stranka
407
16,09
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Posamezne liste so dobile naslednje število mandatov:
Zap.
št.

Ime liste

Št. mandatov

1.

Za delovna mesta – Lista obrti
in podjetništva

2

2.

Slovenska demokratska stranka

5

3.

Socialni demokrati

2

4.

Narodna stranka dela

1

5.

Zveza za Primorsko – ZZP

2

7.

SLS Slovenska ljudska stranka Občinski
odbor Vipava

1

8.

DeSUS

1

10.

Nova Slovenija –
Krščanska ljudska stranka

3

Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
VOLILNA ENOTA 1
Zap.
št.

Ime liste

Ime in priimek
izvoljenega člana OS

Rojstvo

Naslov

1.

Za delovna mesta – Lista obrti in podjetništva

Milena Ličen

10. 11. 1952

Gradnikove brigade 14,
Vipava

2.

Slovenska demokratska stranka

Sonja Lukin

5. 2. 1959

Gregorčičeva ulica 19,
Vipava

3.

Slovenska demokratska stranka

Jožko Andlovic

30. 9. 1983

Gradišče pri Vipavi 39,
Vipava

4.

Socialni demokrati

Jurij Furlan

14. 4. 1967

Bevkova ulica 14, Vipava

5.

Zveza za Primorsko – ZZP

Peter Jež

23. 7. 1968

Gradišče pri Vipavi 28

6.

Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka

Jurij Babić

8. 1. 1985

Trg Pavla Rušta 3, Vipava

Ime in priimek
izvoljenega člana OS

Rojstvo

Naslov

Anton Lavrenčič

3. 3. 1970

VOLILNA ENOTA 2
Zap.
št.

Ime liste

1.

Slovenska demokratska stranka

2.

Slovenska demokratska stranka

3.

Socialni demokrati

4.
5.
6.

Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka

Vrhpolje 54, Vipava

Mitja Volk

28. 10. 1976

Slap 4 c, Vipava

Zora Stegovec Vidmar

16. 7. 1959

Erzelj 34, Vipava

Narodna stranka dela

Bogdan Godnič

14. 4. 1956

Goče 16, Vipava

Zveza za Primorsko

Klemen Koren

12. 1. 1978

Slap 91, Vipava

Alojz Durn

30. 5. 1961

Vrhpolje 158, Vipava

Ime in priimek izvolje‑
nega člana OS

Rojstvo

Naslov

Bogdan Semenič

25. 12. 1953

Podnanos 106, Podnanos

Marko Česnik

2. 11. 1961

Podraga 46, Podnanos

Darko Rosa

11. 8. 1960

Podnanos 43, Podnanos

Ivan Krušec

3. 10. 1937

Podraga 82, Podnanos

Marijan Furlan

19. 8. 1948

Poreče 16, Podnanos

VOLILNA ENOTA 3
Zap.
št.

Ime liste

1.

Za delovna mesta – Lista obrti in podjetništva

2.

Slovenska demokratska stranka

3.

Slovenska ljudska stranka Občinski odbor Vipava

4.

DeSUS

5.

Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka

Članica OS, Milena Ličen (ZA delovna mesta – Lista
obrti in podjetništva, 1. VOLILNA ENOTA) je prejela 11 prefe‑
renčnih glasov in tako dobila mandat.
Članica OS, Sonja Lukin (Slovenska demokratska stran‑
ka, 1. VOLILNA ENOTA) je prejela 27 preferenčnih glasov in
tako dobila mandat.
Član OS, Jurij Babić (Nova Slovenija – Krščanska ljud‑
ska stranka, 1. VOLILNA ENOTA) je prejel 44 preferenčnih
glasov in tako dobil mandat.
Član OS, Marko Česnik (Slovenska demokratska stran‑
ka, 3. VOLILNA ENOTA) je prejel 27 preferenčnih glasov in
tako dobil mandat.
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3. IZID GLASOVANJA ZA SVETE KRAJEVNIH SKU‑
PNOSTI
V Svet krajevne skupnosti ERZELJ so bili izvoljeni:
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ime in priimek izvoljenega člana
Irena Gec
Aleš Kobal
Danijel Abram
Dušan Volk
Vera Šušmelj
Primož Šušmelj
Franc Volk

Rojstvo
10. 10. 1956
30. 10. 1986
11. 7. 1944
9. 4. 1972
18. 12. 1957
28. 6. 1982
6. 11. 1946

Naslov
Erzelj 10 a, Vipava
Erzelj 25, Vipava
Erzelj 2, Vipava
Erzelj 11, Vipava
Erzelj 22 a, Vipava
Erzelj 22 a, Vipava
Erzelj 6, Vipava

Št. glasov
48
43
43
40
32
31
30

Naslov
Goče 25, Vipava
Goče 16, Vipava
Goče 51, Vipava
Goče 5 a, Vipava
Goče 57, Vipava
Goče 67, Vipava
Goče 68, Vipava

Št. glasov
79
77
75
70
67
65
62

Naslov
Gradišče pri Vipavi 36, Vipava
Gradišče pri Vipavi 28, Vipava
Gradišče pri Vipavi 22, Vipava
Gradišče pri Vipavi 33 d, Vipava
Gradišče pri Vipavi 6 a, Vipava
Gradišče pri Vipavi 47 b, Vipava
Gradišče pri Vipavi 39 a, Vipava

Št. glasov
89
86
61
55
54
54
53

Naslov
Lozice 47, Podnanos
Podgrič 15, Podnanos
Lozice 24 b, Podnanos
Lozice 34 c, Podnanos
Lozice 12, Podnanos
Podgrič 7, Podnanos

Št. glasov
81
77
74
74
72
69

V Svet krajevne skupnosti GOČE so bili izvoljeni:
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ime in priimek izvoljenega člana
Kristina Mohorčič
Romina Godnič
Aleš Vidrih
Simon Žorž
Oton Ferjančič
Valentin Kodre
Urška Pavlič

Rojstvo
21. 3. 1978
19. 3. 1987
7. 9. 1976
6. 3. 1976
23. 1. 1977
18. 7. 1984
2. 8. 1978

V Svet krajevne skupnosti GRADIŠČE PRI VIPAVI so bili izvoljeni:
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ime in priimek izvoljenega člana
Darjo Marc
Peter Jež
Matej Leban
Petra Bukovič
Darinka Jež
Branko Česen
Samuel Poljšak

Rojstvo
31. 3. 1962
23. 7. 1968
3. 1. 1980
1. 6. 1982
29. 4. 1959
2. 1. 1963
7. 1. 1968

V Svet krajevne skupnosti LOZICE so bili izvoljeni:
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ime in priimek izvoljenega člana
Matjaž Trošt
Zdravko Bratož
Tanja Žorž
Damjan Furlan
Sonja Furlan Štrancar
Primož Nabergoj

Rojstvo
9. 3. 1973
30. 5. 1969
24. 9. 1976
16. 6. 1977
23. 11. 1969
4. 9. 1975

V Svet krajevne skupnosti LOŽE so bili izvoljeni:
Št.

Ime in priimek izvoljenega člana

Rojstvo

Naslov

Št. glasov

1.

Melita Dolenc

22. 3. 1976

Lože 13, Vipava

70

2.

Branko Kodelja

22. 8. 1960

Lože 56, Vipava

62

3.

Štefan Jež

19. 10. 1969

Lože 30, Vipava

49

4.

Marko Benčina

17. 7. 1985

Lože 18, Vipava

49

5.

Dragica Vidrih

2. 9. 1961

Lože 18a, Vipava

47

6.

Špela Benčič

19. 11. 1979

Lože 32, Vipava

44

7.

Primož Žigon

19. 1. 1975

Lože 16, Vipava

43

V Svet krajevne skupnosti MANČE so bili izvoljeni:
Št.

Ime in priimek izvoljenega člana

Rojstvo

Naslov

Št. glasov

1.

Borut Furlan

23. 1. 1972

Manče 19a, Vipava

54

2.

Alojzij Adamič

1. 7. 1970

Manče 20a, Vipava

53

3.

Barbara Škerjanc

4. 9. 1977

Manče 11a, Vipava

49

4.

Matej Rener

13. 5. 1974

Manče 4c, Vipava

49

5.

Mirjam Tozan

13. 9. 1976

Manče 8, Vipava

47

6.

Lea Pangerc

16. 3. 1965

Manče 25, Vipava

44

7.

Aljaž Uršič

1. 9. 1977

Manče 2a, Vipava

38
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V Svet krajevne skupnosti PODNANOS so bili izvoljeni:
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ime in priimek izvoljenega člana
Zoran Žgur
Gregor Martinuč
Darko Rosa
Jože Potočnik
Janez Furlan
Bruno Andlovec
Boštjan Jelerčič
Matjaž Furlan
Stojan Vitežnik

Rojstvo
28. 5. 1962
4. 9. 1977
11. 8. 1960
16. 3. 1946
1. 8. 1980
13. 2. 1965
21. 2. 1971
12. 7. 1974
2. 7. 1959

Naslov
Orehovica 9, Podnanos
Orehovica 42, Podnanos
Podnanos 43, Podnanos
Podnanos 75a, Podnanos
Poreče 16, Podnanos
Poreče 12, Podnanos
Hrašče 9, Podnanos
Podbreg 23, Podnanos
Podbreg 36b, Podnanos

Št. glasov
55
42
124
87
24
23
36
33
23

Naslov
Podraga 70, Podnanos
Podraga 36, Podnanos
Podraga 4, Podnanos
Podraga 82, Podnanos
Podraga 23b, Podnanos
Podraga 41, Podnanos
Podraga 89c, Podnanos

Št. glasov
138
129
120
106
106
106
106

Naslov
Slap 3c, Vipava
Slap 2, Vipava
Slap 41, Vipava
Slap 10, Vipava
Slap 4c, Vipava
Slap 89, Vipava
Slap 95, Vipava

Št. glasov
105
89
87
86
81
78
72

Naslov
Na Produ 5, Vipava
Na Produ 17, Vipava
Na Produ 13, Vipava
Zemono 9a, Vipava
Zemono 2, Vipava
Glavni trg 16 c, Vipava
Kociančičeva ulica 5, Vipava
Kosovelova ulica 28, Vipava
Kociančičeva ulica 13, Vipava

Št. glasov
137
136
97
124
121
101
120
116
105

Naslov
Vrhpolje 42, Vipava
Vrhpolje 2c, Vipava
Vrhpolje 40a, Vipava
Vrhpolje 57, Vipava
Vrhpolje 99a, Vipava
Vrhpolje 105b, Vipava
Duplje 34b, Vipava
Duplje 5, Vipava
Duplje 15, Vipava
Sanabor 14, Vipava
Sanabor 1b, Vipava

Št. glasov
81
44
43
122
104
92
83
63
62
38
30

V Svet krajevne skupnosti PODRAGA so bili izvoljeni:
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ime in priimek izvoljenega člana
Miloš Lavrenčič
Jožef Rutar
Ljuba Janežič
Ivan Krušec
Elvis Rener
Ida Ferjančič
Tanja Trošt

Rojstvo
22. 9. 1957
1. 3. 1947
20. 9. 1950
3. 10. 1937
23. 2. 1973
6. 10. 1966
14. 11. 1959

V Svet krajevne skupnosti SLAP so bili izvoljeni:
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ime in priimek izvoljenega člana
Andrej Petrič
Ksenija Furlan
Robert Ferjančič
Tanja Malik
Mitja Volk
Alojz Ambrožič
Erika Jež

Rojstvo
2. 12. 1967
6. 4. 1977
11. 5. 1964
15. 1. 1961
28. 10. 1976
15. 7. 1958
8. 7. 1985

V Svet krajevne skupnosti VIPAVA so bili izvoljeni:
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ime in priimek izvoljenega člana
Rojstvo
Jurij Premrl
1. 9. 1960
Mateja Kodelja
3. 2. 1979
Mitja Lavrenčič
27. 6. 1960
Milan Poljšak
25. 8. 1949
Franc Ferjančič
23. 6. 1963
Ingrid Šelj
15. 3. 1965
Miloš Česen
19. 2. 1969
Robert Ferjančič
4. 2. 1969
Magdalena Fučko
22. 7. 1964
V Svet krajevne skupnosti VRHPOLJE so bili izvoljeni:
Ime in priimek izvoljenega člana
Karolina Kobal
Danilo Krečič
Rok Kobal
Primož Premrl
Joško Kobal
Borut Ražem
Vladimir Škrlj
Simon Hrovatin
Bogdana Počkar
Darka Poljšak
Valerija Zalar

Rojstvo
8. 8. 1984
5. 2. 1955
21. 4. 1978
4. 5. 1971
24. 5. 1962
4. 5. 1960
15. 11. 1953
13. 5. 1987
7. 5. 1968
13. 2. 1968
13. 5. 1953

Št. 040-0031/2010-1
Vipava, dne 13. oktobra 2010
Predsednik ObVK
Marjan Stopar l.r.
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ZAVRČ
4909.

Odlok o načinu opravljanja lokalne
gospodarske javne službe oskrbe
s pitno vodo v Občini Zavrč

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
/ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06), 149. člena Za‑
kona o varstvu okolja /ZVO‑1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1,
49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U‑I‑51/06‑10, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO‑1, 70/08, 108/09 – ZPNačrt‑A, 108/09), 3. člena
Zakona o prekrških /ZP‑1/ (Uradni list RS, št. 32/07 – UPB4,
17/08 (21/08 – popr.), 76/08 – ZIKS‑1C, 108/09, 109/09 Odl.
US: U‑I‑56/08‑15), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list
RS, št. 35/06, 41/08) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Ura‑
dni list RS, št. 64/99, 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na
39. redni seji dne 23. 9. 2010 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo v Občini Zavrč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(javna služba)
Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne go‑
spodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo
(v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Zavrč (v
nadaljevanju: občina).
3. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe,
ki obsega:
1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe,
2. vrsto in obseg storitev javne službe ter njihova prostor‑
ska razporeditev,
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
4. pravice in obveznosti uporabnikov,
5. vire financiranja javne službe in način njenega obliko‑
vanja,
6. vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvaja‑
nje javne službe, ki so lastnina občine,
7. cene storitev javne službe,
8. javna pooblastila izvajalca javne službe,
9. nadzor nad izvajanjem javne službe,
10. kazenske določbe.
4. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se
uporabljajo predpisi s področja varstva okolja.
5. člen
(opredelitev pojmov)
(1) Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo na‑
slednji pomen:
1. pitna voda je voda iz javnih sistemov za oskrbo s
pitno vodo, voda za pakiranje in predpakirana voda name‑
njena javni rabi.
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2. odjemno mesto je mesto vodovoda, kjer se odčitava
poraba pitne vode posameznega porabnika pitne vode. Na
posamezno odjemno mesto je lahko priključeno več porabnikov
pitne vode, če je v skladu z določbami stanovanjskega zakona
zagotovljena porazdelitev stroškov med njimi;
3. javna površina je površina objekta ali dela objekta
državne ali lokalne gospodarske javne infrastrukture, ki ima
status grajenega javnega dobra po predpisih, ki urejajo graditev
objektov. Za javno površino štejejo tudi površine javnih zelenic
in površine zemljišč v javnih parkih;
4. sistem za oskrbo s pitno vodo (vodovod) je sistem
elementov vodovoda, kot so cevovodi, črpališča, vodohrani in
čistilne naprave, ter oprema, kot so priključki in hidranti, ki pre‑
težni del rednega obratovanja deluje kot samostojen vodovodni
sistem, hidravlično ločen od drugih vodovodov;
5. lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo je oskrba prebi‑
valcev s pitno vodo na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v
skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, na območjih,
kjer se storitve javne službe ne izvajajo;
6. upravljavec vodovoda je oseba, ki je v skladu s pred‑
pisom občine, ki ureja izvajanje javne službe, pridobila pravico
upravljanja z objekti in opremo vodovoda zaradi opravljanja
storitev javne službe, in oseba, ki so jo prebivalci, ki se oskrbu‑
jejo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo, pooblastili
za upravljanje z zasebnim vodovodom;
7. izvajalec javne službe je oseba, ki izvaja lokalno gospo‑
darsko javno službo varstva okolja oskrbo s pitno vodo;
8. vodovodni priključek je spojna cev med sekundarnim
oziroma primarnim omrežjem in obračunskim vodomerom,
vključno s priključnim ventilom, odvzemnim jaškom ter vsemi
vgrajenimi elementi in obračunskim vodomerom s pripadajočim
ventilom pred njim in povratnim ventilom za njim. Vodovodni
priključek je last uporabnika;
9. interna vodovodna napeljava je vodovodno omrežje
znotraj stavb in objektov, ki ni del javnega vodovoda.
(2) Drugi izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo enak
pomen, kot je določeno v republiških predpisih s področja
izvajanja javne službe.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
6. člen
(oblika zagotavljanja javne službe)
(1) Javna služba iz 1. člena tega odloka se opravlja kot
koncesionirana dejavnost. Izvajalec javne službe je upravljavec
javnega vodovoda na celotnem območju občine.
(2) Upravljanje javnega vodovoda obsega:
– vzdrževanje in čiščenje objektov javnega vodovoda,
– zagotavljanje oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno
vodo.
7. člen
(območje zagotavljanja javne službe)
(1) Opravljanje javne službe se izvaja na vseh poselitve‑
nih območjih v občini, razen na območjih, ki so nad 1500 m
nadmorske višine, in poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz
posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim
prebivališčem ali je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno
vodo manj kot 10 m3 pitne vode na dan.
(2) Območja oskrbe prebivalcev s storitvami javne službe
oskrbe s pitno vodo se določijo v programu komunalnega opre‑
mljanja, ki ga občina sprejme v skladu s predpisi o prostorskem
načrtovanju. Sestavni del tega odloka je temeljna topografska
karta oskrbovalnih območij, kjer občina zagotavlja oskrbo s
pitno vodo. Topografska karta je na vpogled na občini.
(3) Vodni vir, ki zagotavlja pitno vodo javnemu vodovodu,
se ne sme uporabljati za lastno oskrbo prebivalcev s pitno
vodo.
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III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
8. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)
(1) S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno
vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih
zadržujejo ljudje in se pitna voda uporablja za oskrbo živali.
(2) Za storitve javne službe se ne šteje oskrba s pitno
vodo nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah in
oskrba s pitno vodo nestanovanjskih stavb in gradbenih inže‑
nirskih objektov, če:
1. iz vode nastaja zaradi njene rabe industrijska odpadna
voda v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo,
2. je namen rabe vode proizvodnja pijač,
3. se voda rabi za tehnološke namene, pri katerih je
voda pretežna sestavina proizvodov,
4. se voda rabi za polnjenje bazenskih kopališč ali
5. se voda rabi za namakanje ali pranje površin, ki niso
javne površine.
(3) Ne glede na določbe 1. točke prejšnjega odstavka
se za storitve javne službe šteje oskrba s pitno vodo stavb ali
gradbenih inženirskih objektov, v katerih se opravljajo storitve
državnih in občinskih javnih služb.
(4) Občina z javno službo zagotavlja oskrbo s pitno vodo
kot javno dobrino. Javna služba obsega naslednje storitve:
– oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne
službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno
vodo in storitev javne službe,
– pridobivanje podatkov o odvzemanju pitne vode iz
javnega vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe,
– vzdrževanje objektov in opreme javnega vodovoda,
– nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod,
– vzdrževanje javnega dela vodovodnega priključka na
sekundarni vodovod,
– vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov
priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju varstva
pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih
omrežij,
– izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti
pitne vode v javnem vodovodu v skladu z zahtevami iz pred‑
pisa, ki ureja pitno vodo,
– monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo
s pitno vodo,
– monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete
vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v skladu s pogoji
iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov,
– označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje ukre‑
pov varstva vodnega vira pitne vode v skladu s predpisom, ki
ureja vodovarstveni režim na vodovarstvenem območju vo‑
dnega vira, iz katerega javni vodovod odvzema pitno vodo,
– izvajanje in pripravo občinskega programa razvoja
vodovodnega sistema,
– občasno hidravlično modeliranje vodovodnih siste‑
mov,
– občasno modeliranje kakovosti vode v vodovodnih
sistemih,
– izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogod‑
kov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami,
– redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene
na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb
na oskrbovalnem območju,
– vodenje katastra javnega vodovoda,
– posredovanje zbirnih podatkov iz katastra javnega vo‑
dovoda v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture,
– vodenje evidenc, določenih s pravilnikom, ki ureja
oskrbo s pitno vodo,
– druge naloge iz tega odloka.

Uradni list Republike Slovenije
9. člen
(program oskrbe s pitno vodo)
Javna služba se mora izvajati v skladu s programom oskr‑
be s pitno vodo, ki ga mora pripraviti izvajalec javne službe v
skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV
JAVNE SLUŽBE
1. Oskrba s pitno vodo v naselju, ki je opremljeno
z javnim vodovodom
10. člen
(obveznost priključitve na javni vodovod)
(1) Če se v stavbi oziroma gradbenem inženirskem objek‑
tu na poselitvenem območju, kjer se zagotavlja oskrba s pitno
vodo s storitvami javne službe, rabi pitna voda, mora lastnik
stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta zaradi oskrbe
s pitno vodo zagotoviti izvedbo priključka stavbe na sekundarni
vodovod.
(2) Če se v stavbi oziroma gradbenem inženirskem objek‑
tu na poselitvenem območju, kjer se oskrba s pitno vodo ne za‑
gotavlja s storitvami javne službe, rabi pitna voda, lahko lastnik
stavbe zagotovi oskrbo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda,
namenjenega lastni oskrbi s pitno vodo, če je izpolnjen eden
od naslednjih pogojev:
– oddaljenost stavbe oziroma gradbenega inženirskega
objekta od javnega vodovoda je večja od 200 m ali
– je izvedba priključka stavbe oziroma gradbenega inže‑
nirskega objekta na javni vodovod, povezana z nesorazmernimi
stroški.
11. člen
(priključek stavbe na javni vodovod)
(1) Na javni vodovod se mora priključiti vsako odjemno
mesto posebej.
(2) Če je treba priključiti na javni vodovod več odjemnih
mest tako, da se priključek stavbe na obratujoči sekundarni
vodovod izvede s skupnim cevovodom, se šteje za del javnega
vodovoda cevovod, ki povezuje obratujoči sekundarni vodo‑
vod in razcep cevovoda za priključitev zadnjih dveh odjemnih
mest.
(3) Priključitev stavbe na javni vodovod ni možna, kjer
odvajanje odpadne vode ni urejeno v skladu s predpisi.
(4) Soglasje za priključitev stavbe na javni vodovod izda
izvajalec javne službe, v skladu z določili zakona, ki ureja
graditev objektov in zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
Soglasje za priključitev so pogoji upravljavca javnega vodovo‑
da, s katerimi se določi lokacija priključka in tehnični pogoji,
ki morajo biti izpolnjeni, da bo mogoča priključitev stavbe na
javni vodovod in da bo zagotovljeno nemoteno obratovanje
javnega vodovoda.
12. člen
(storitve v zvezi s priključki stavb na sekundarni vodovod)
(1) Priključek stavbe na sekundarni vodovod je del javne‑
ga vodovoda, ki se nahaja med sekundarnim vodovodom in na‑
pravo za merjenje porabljene vode (v nadaljevanju: vodomer)
pri porabniku pitne vode.
(2) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje cevovodov in dru‑
ge opreme priključka stavbe na javni vodovod mora zagotoviti
lastnik stavbe. Priključek stavbe na javni vodovod je v lasti
uporabnika stavbe.
(3) Izvajalec javne službe mora vzdrževati priključek stav‑
be na sekundarni vodovod, lastnik ali najemnik stavbe pa mora
preverjanje izvedbe in delovanje cevovoda in opreme priključka
stavbe na sekundarni vodovod ter njegovo vzdrževanje do‑
pustiti in storjene storitve plačati v skladu s cenikom izvajalca
javne službe za storitve vzdrževanja priključkov stavbe na
sekundarni vodovod.
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13. člen
(obnova priključka stavbe na sekundarni vodovod)
(1) Uporabnik mora priključek stavbe na sekundarni
vodovod obnoviti:
– najkasneje, ko doseže starost 30 let,
– če njegovo stanje kaže na stopnjo dotrajanosti, ki
povzroča okvare in zaradi tega vodne izgube,
– če njegovo stanje ogroža varnost oskrbe s pitno
vodo,
– če je zgrajen iz zdravstveno neustreznih materialov,
– če se obnavlja javni vodovod ali druga infrastruktura.
(2) Vsa obnovitvena dela na priključku stavbe na se‑
kundarni vodovod mora zagotoviti lastnik stavbe. Vsa obno‑
vitvena dela na priključku stavbe na sekundarni vodovod ali
vodomeru izvaja ali nadzira izvajalec javne službe. Lastnik ali
najemnik stavbe mora preverjanje izvedbe obnovitvenih del
in delovanje cevovoda in opreme priključka stavbe na sekun‑
darni vodovod dopustiti in storjene storitve plačati v skladu s
tarifo iz tretjega odstavka 12. člena tega odloka.
14. člen
(odstranitev priključka stavbe na sekundarni vodovod)
(1) Odstranitev priključka stavbe na sekundarni vodovod
je dovoljena v primerih odstranitve stavbe, ki je priključena na
sekundarni vodovod.
(2) Odstranitev priključka stavbe na sekundarni vodovod
mora zagotoviti lastnik stavbe. O odstranitvi priključka stavbe
na sekundarni vodovod mora lastnik stavbe obvestiti izvajal‑
ca javne službe najmanj 30 dni pred začetkom del. Lastnik
stavbe mora preverjanje izvedbe odstranitve priključka stavbe
na sekundarni vodovod dopustiti izvajalcu javne službe in
za storjene storitve javne službe plačati v skladu s tarifo iz
tretjega odstavka 12. člena tega odloka.
2. Oskrba s pitno vodo v naselju, ki ni opremljeno
z javnim vodovodom
15. člen
(lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo)
(1) Če je stavba ali več stavb na poselitvenem območju,
na katerem v skladu z merili iz republiškega predpisa, ki ureja
oskrbo s pitno vodo priključitev na javni vodovod ni obvezna,
se oskrba s pitno vodo lahko izvaja v obliki lastne oskrbe
prebivalcev, če so za obratovanje zasebnega vodovoda iz‑
polnjeni pogoji, določeni z republiškim predpisom, ki ureja
oskrbo s pitno vodo.
(2) Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko
izvaja na območju poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne
zagotavlja v okviru storitev javne službe, če je vodovod v
zasebni lasti, vodni vir pa oskrbuje:
– poselitveno območje z manj kot 50 prebivalcev s stal‑
nim prebivališčem in z letno povprečno zmogljivostjo oskrbe
s pitno vodo, manjšo od 10 m3 pitne vode na dan ali
– stavbe na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske
višine.
(3) Zasebni vodovod mora imeti upravljavca, če oskrbuje
več kot pet stanovanjskih stavb, v katerih prebivajo prebivalci
s stalnim prebivališčem, ali če oskrbuje s pitno vodo stavbo ali
več stavb, v katerih se izvaja gostinska, turistična ali živilska
dejavnost.
(4) Za upravljavca zasebnega vodovoda občina potrdi
pravno ali fizično osebo, s katero so lastniki zasebnega vodo‑
voda sklenili pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda. Če
med osebami, ki jih zasebni vodovod oskrbuje s pitno vodo,
ni doseženega soglasja o upravljavcu zasebnega vodovoda,
občina za upravljavca zasebnega vodovoda določi izvajalca,
ki oskrbuje sosednja poselitvena območja.
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3. Evidence
16. člen
(evidence)
Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s
predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe.
4. Prekinitev in omejitev dobave s pitno vodo
17. člen
(prekinitev in omejitev dobave s pitno vodo)
Izvajalec javne službe prekine oskrbo s pitno vodo na
podlagi predhodnega obvestila in na stroške uporabnika v
naslednjih primerih:
– če je priključek stavbe na sekundarni vodovod izve‑
den brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem izvajalca javne
službe,
– če interna vodovodna napeljava ali druge naprave upo‑
rabnika ovirajo redno dobavo drugim uporabnikom ali če je
zaradi stanja interne napeljave ali vodomera ogrožena oskrba
drugih uporabnikov ali je ogrožena ustreznost vode v javnem
vodovodu,
– če je prostor z vodomerno napravo nedostopen, neu‑
strezno zaščiten ali tako zanemarjen, da to ovira odčitavanje,
– če uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe dovoli
priključitev drugega uporabnika na svojo interno napeljavo ali
če spremeni zmogljivost svoje napeljave ali če svojevoljno
spremeni izvedbo priključka ali opravi kakršenkoli poseg na
obračunskem vodomeru,
– če ne omogoči izvajalcu javne službe odčitavanja ali
zamenjavo vodomerne naprave, pregled in vzdrževanje vodo‑
vodnega priključka in zamenjave obračunskega vodomera ali
če na kakršenkoli način ovira redno vzdrževanje in popravilo
vodovoda,
– če z odvodom odpadne vode ali z ravnanjem z odpadki
ogroža vodne vire in dobavo vode,
– če ne omogoči izvajalcu javne službe rednih vzdrževal‑
nih priključek stavbe na javni vodovod,
– če ne omogoči izvajalcu javne službe pregleda internih
inštalacij, odvzema vzorca vode ali meritve tlaka na internem
omrežju,
– če ne uredi vodomernega mesta v skladu z zahtevami
izvajalca javne službe,
– če ne obnovi priključka stavbe na sekundarni vodovod
v skladu z določili tega odloka,
– če krši objavljene omejitve odvzema vode iz javnega
vodovoda,
– če ne poravna zaračunanih stroškov dobave pitne vode
ali stroškov za izvedena redna vzdrževalna dela na priključku
stavbe na sekundarni vodovod in vodomeru ter overitev vodo‑
mera po izdanem računu, niti po prejemu opomina pred preki‑
nitvijo dobave vode v roku, ki je na njem naveden,
– če uporabnik odjema vodo na nedovoljen način oziroma
odstrani plombo na spojnici vodomera,
– na podlagi odločbe inšpektorja.
(2) Prekinitev oskrbe s pitno vodo velja za čas do odprave
vzroka prekinitve. Stroške prekinitve in ponovne priključitve
oskrbe s pitno vodo plača uporabnik po veljavnem ceniku
izvajalca javne službe.
(3) Izvajalec javne službe sme začasno brez povračila
škode prekiniti dobavo pitne vode zaradi:
– rednega ali izrednega vzdrževanja,
– pregledov ali remontov,
– preizkusov ali kontrolnih meritev,
– razširitev omrežja.
(4) Za predvideno začasno prekinitev oskrbe s pitno vodo
mora izvajalec javne službe izrabiti čas, ki čim manj prizadane
uporabnike. Izvajalec javne službe mora o predvideni prekinitvi
oskrbe s pitno vodo obvestiti odjemalce v pisni obliki, v primeru
da gre za širši krog uporabnikov pa preko sredstev javnega
obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo.
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(5) Izvajalec javne službe sme začasno prekiniti dobavo
pitne vode brez predhodnega obvestila iz prejšnjega odstavka
v primeru nepredvidenih okvar na javnem vodovodu. V primeru
začasnih prekinitev mora izvajalec javne službe zagotavljati
minimalni standard dobave pitne vode uporabnikom po predlo‑
žitvi ustrezne embalaže na matičnem naslovu izvajalca javne
službe.
(6) Izvajalec javne službe sme začasno prekiniti dobavo
pitne vode na zahtevo lastnika ali najemnika stavbe, ki je pri‑
ključena na sekundarni vodovod v primeru, ko v stavbi ne bodo
prebivali uporabniki več kot stodvajset dni. Stroške prekinitve in
ponovne priključitve oskrbe s pitno vodo plača lastnik ali naje‑
mnik stavbe po veljavnem ceniku izvajalca javne službe.
(7) V primeru pomanjkanja vode na vodnem viru ali po‑
škodb na objektih ali opremi vodovoda, zaradi katerih je ogro‑
žena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko izvajalec javne
službe omeji odvzem pitne vode iz javnega vodovoda, pri če‑
mer mora upoštevati, da ima oskrba prebivalstva s pitno vodo
prednost pred rabo vode za druge namene.
5. Mirovanje priključka
18. člen
(mirovanje priključka)
(1) V primeru, da objekt dlje časa ne bo v uporabi, lahko
lastnik vodovodnega priključka poda zahtevo za mirovanje
vodovodnega priključka. Mirovanje vodovodnega priključka
izvede izvajalec javne službe tako, da se demontira vodomer
in zaplombira vodovodni ventil na način, da dobava vode ni
možna.
(2) Pred ponovno priključitvijo objekta na vodovodno
omrežje, je dolžan lastnik objekta o tem obvestiti izvajalca
javne službe. Lastnik objekta je pred ponovno priključitvijo
dolžan plačati stroške priključitve novega vodomera in izvedbe
storitev.
6. Izvajanje javne službe v primeru izrednih dogodkov
19. člen
(izvajanje ukrepov v primeru izrednih dogodkov)
(1) Izvajalec javne službe mora v primeru izrednih dogod‑
kov izvajati javno službo v skladu s programom ukrepov v pri‑
meru izrednih dogodkov. Program ukrepov v primeru izrednih
dogodkov pripravi izvajalec javne službe v skladu s predpisi,
ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in ga
predloži občinskemu svetu v potrditev.
(2) Stroški oskrbe s pitno vodo v primerih iz prvega od‑
stavka tega člena se krijejo iz občinskega proračuna.
7. Meritev količin in obračun porabljene vode
20. člen
(meritev količin porabljene vode)
(1) Izvajalec meri količino porabljene vode v kubičnih
metrih z obračunskimi vodomeri. Osnova za obračun je stanje
obračunskega vodomera na dan odčitka.
(2) Za porabljeno vodo izstavi izvajalec javne službe ra‑
čun uporabniku mesečno na podlagi:
– odčitane količine porabljene vode,
– povprečne dnevne porabe vode v preteklem obračun‑
skem obdobju ali
– ocenjene količine porabljene vode v daljšem obračun‑
skem obdobju, če meritev z vodomerom ni možna.
(3) Račun iz drugega odstavka tega člena se izstavi la‑
stniku stavbe ali uporabniku vode v stavbi.
(4) V stavbi z več stanovanji izda izvajalec javne službe
račun iz drugega odstavka tega člena upravniku stavbe. Izva‑
jalec javne službe lahko izdaja račune tudi posameznim upo‑
rabnikom stavbe na podlagi pisnega dogovora z upravnikom
stavbe ali pooblaščencem skupnosti lastnikov stanovanj.
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(5) Če je več uporabnikov priključenih na isti obračunski
vodomer in uporabniki nimajo upravnika stavbe, ti sporočijo
kdo je prejemnik računov za porabljeno vodo. Izvajalec javne
službe lahko izdaja račune tudi posameznim uporabnikom, če
več kot polovica uporabnikov priključenih na isti obračunski
vodomer, podpiše delilno razmerje. Stroški delitve bremenijo
uporabnika. V tem dokumentu se morajo uporabniki zavezati,
da bodo sporočali vse podatke, ki vplivajo na obračun porabe
vode.
(6) Ko zaradi okvare obračunskega vodomera ni mogoče
ugotoviti dejanske porabe vode, izvajalec javne službe upo‑
števa pri obračunu vode povprečno količino porabljene vode v
obdobju dvanajstih mesecev pred nastankom okvare.
(7) Pooblaščeni delavci, ki odčitavajo stanje števca na
vodomernih napravah se morajo na zahtevo uporabnika izka‑
zati s pooblastilom.
(8) Izvajalec javne službe opravi odčitavanje vodomernih
naprav, ki jih prevzame v upravljanje in vzdrževanje ter ugota‑
vlja porabo vode v časovnem obdobju, ki ne more biti daljše
kot dvanajst mesecev in ob zamenjavi vodomerne naprave.
Izvajalec javne službe izstavlja račune za porabljeno vodo na
podlagi odčitavanja vodomerov ali z akontacijo in kasnejšim
poračunom. Višino akontacije praviloma določi izvajalec javne
službe, uporabnik pa ima pravico zahtevati spremembo višine
akontacije.
(9) Ob spremembi cene vode izvajalec javne službe pra‑
viloma ne odčita vodomerov, temveč se stanje vodomera na
dan uveljavitve nove cene izračuna iz povprečne porabe vode
v preteklem obdobju. Uporabniki lahko na dan spremembe
cene vode sami odčitajo stanje vodomera in ga na posebnem
obrazcu v osmih dneh sporočijo izvajalcu javne službe. V tem
primeru se za obračun uporabi sporočeno stanje vodomera –
odčitka.
(10) Uporabnik, ki stalno ne prebiva v objektu, mora
določiti pooblaščenca, ki ga bo zastopal, omogočal dostop
do vodomerne naprave, zanj prejemal in plačeval račune za
porabljeno vodo.
(11) V primeru, da vodomerne naprave zaradi nedosto‑
pnosti izvajalec javne službe ni mogoče odčitati, je uporabnik
dolžan sporočiti stanje vodomerne naprave v roku 8 dni po
prejemu obvestila.
(12) Če se vodomerna naprava pokvari, se količina po‑
rabljene vode ugotovi na podlagi povprečne porabe v zadnjih
treh obračunskih obdobjih pred okvaro vodomera oziroma po
zadnjih znanih podatkih.
(13) Količina porabljene vode pri uporabniku, ki še nima
vgrajene vodomerne naprave ali pri nedovoljenem odjemu brez
vodomerne naprave, se določi na osnovi podatkov povprečne
porabe drugih primerljivih uporabnikov (glede na število oseb,
povprečno porabo na osebo, število živali).
(14) Pri nedovoljenem odjemu vode se uporabniku zara‑
čuna porabljena voda za celotno obdobje obstoja nedovoljene‑
ga priključka, oziroma največ za obdobje enega leta.
21. člen
(vodomeri v interni napeljavi)
(1) Vodomeri v interni napeljavi uporabnika so name‑
njeni za interno porazdelitev stroškov oskrbe s pitno vodo.
Teh vodomerov izvajalec javne službe ne vzdržuje in ne
odčitava. Vodomeri v interni napeljavi se lahko namestijo
za obračunskim vodomerom, ki je nameščen v zunanjem
merilnem jašku.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
lahko izvajalec javne službe in uporabnik ali upravnik stavbe,
ki je priključena na sekundarni vodovod skleneta pogodbo o
odčitavanju in vzdrževanju vodomerov v interni napeljavi.
(3) Interna delitev stroškov na porabljeno vodo posame‑
znim uporabnikom ni obveznost izvajalca javne službe, kar
pomeni, da uporabniki odgovarjajo nerazdelno solidarno do
popolnega plačila dolga.
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8. Zagotavljanje skladnosti pitne vode
22. člen
(zagotavljanje skladnosti)
(1) Izvajalec javne službe mora v skladu z republiškimi
predpisi o pitni vodi zagotavljati skladnost in zdravstveno ustre‑
znost pitne vode. V ta namen mora imeti zaposleno odgovorno
osebo za zagotavljanje skladnosti z zahtevami republiškega
predpisa o pitni vodi, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo
naravoslovno tehnične ali zdravstvene smeri.
(2) Skladnost mora biti zagotovljena:
1. na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot
pitna voda,
2. v objektih za proizvodnjo in promet živil: na mestih, kjer
se voda uporablja v proizvodnji in prometu živil,
3. v objektih za pakiranje pitne vode: na mestu, kjer se
voda pakira,
4. v primeru oskrbe s pitno vodo s cisternami: na mestu
iztoka iz cisterne.
(3) Izvajalec javne službe mora izvajati notranji nadzor
nad zagotavljanjem skladnosti pitne vode v skladu s predpisi,
ki urejajo pitno vodo in zdravstveno ustreznost živil.
(4) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov tega člena se
šteje, da je izvajalec javne službe izpolnil svoje obveznosti, ka‑
dar dokaže, da je vzrok neskladnosti hišno vodovodno omrežje
ali njegovo vzdrževanje. Hišno vodovodno omrežje zajema
cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med vodomerom
na priključku na sistem za oskrbo s pitno vodo in mestih upo‑
rabe pitne vode.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek mora izvajalec javne
službe, kadar obstaja sum, da zaradi hišnega vodovodnega
omrežja pitna voda ni skladna, zagotoviti:
1. priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje
ali odpravo tveganja in/ali
2. ukrepe, kot so ustrezne metode priprave, za spremem‑
bo lastnosti vode pred dobavo, tako da se zmanjša ali odpravi
tveganje, da voda po dobavi ne bi bila skladna.
(6) V javnih objektih (vrtci, šole, bolnišnice, restavracije
ipd.) je za odpravo neskladnosti, ki je posledica hišnega vodo‑
vodnega omrežja ali njegovega vzdrževanja, odgovoren lastnik
ali upravljavec javnega objekta.
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– izvesti dodatna dela na priključku stavbe na javni
vodovod,
– povečati odvzem vode,
– odstranitve priključka stavbe na javni vodovod.
2. Obveznosti uporabnikov storitev javne službe
25. člen
(obveznosti uporabnikov storitev javne službe)

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV
JAVNE SLUŽBE

Uporabniki morajo:
– redno vzdrževati interno napeljavo, interno požarno
omrežje in interne hidrante,
– redno vzdrževati vodomerna mesta in dostop do njih,
– s podpisom pogodbe z izvajalcem javne službe zago‑
toviti vzdrževanje priključka stavbe na javni vodovod,
– obnoviti vodovodni priključek, ko na to opozori izva‑
jalec javne službe, najkasneje pa, ko doseže dobo trideset
let,
– varovati vodovodni priključek in vodomerno mesto
pred zmrzovanjem, vdorom talne in odpadne vode, vročino in
drugimi škodljivimi vplivi,
– zagotavljati dostop izvajalcu javne službe za opravlja‑
nje del na svojem zemljišču v zvezi z javnim vodovodom,
– sporočati okvare na javnem vodovodu, priključku stav‑
be na javni vodovod in obračunskem vodomeru,
– zagotoviti dostop do internih inštalacij zaradi pregle‑
da, odvzemanje vzorcev vode ali meritve tlaka na internem
omrežju,
– zagotoviti dostop za odčitavanje, pregled ali zamenja‑
vo obračunskega vodomera,
– zagotoviti dostop izvajalcu javne službe za izvajanje
rednih vzdrževalnih del na priključku stavbe na sekundarni
vodovod,
– pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi
naslova, lastništva in drugih spremembah, ki postanejo veljav‑
ne po poravnavi vseh zapadlih obveznosti uporabnika,
– plačevati račune za dobavo pitne vode v roku, nave‑
denem na računu,
– urejati delitve stroškov porabljene pitne vode v večsta‑
novanjskih stavbah,
– upoštevati varčevalne ukrepe iz objav v primeru motenj
pri oskrbi s pitno vodo,
– obnoviti priključek stavbe na javni vodovod v skladu z
določili tega odloka in pred ponovno priključitvijo poskrbeti za
ustreznost vodomernega mesta skladno z zahtevami izvajalca
javne službe,
– urediti vodomerna mesta skladno z zahtevami izvajal‑
ca javne službe,
– pisno obveščati izvajalca javne službe o odvzemu
vode iz hidrantov,
– odgovarjati za škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzro‑
čijo na javnem vodovodu,
– odgovarjati za škodo zaradi nastale motnje pri oskrbi
z vodo kot posledice njegovega ravnanja in
– opravljati druge obveznosti iz tega odloka.

1. Pravice uporabnikov storitev javne službe

3. Prehod za dostop do vodovodnega omrežja

9. Informacije o motnjah pri oskrbi s pitno vodo
23. člen
(informacije o motnjah pri oskrbi s pitno vodo)
(1) Izvajalec javne službe mora svojo organiziranost in
delovanje opravljati tako, da lahko ves čas sprejema informa‑
cije uporabnikov javnega vodovoda o motnjah pri oskrbi s pitno
vodo in da na zahtevo uporabnika motnjo, ki mu onemogoča
oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda v ustrezni količini in
kakovosti odpravi takoj, oziroma v roku, ki ga določi izvajalec
javne službe glede na naravo motnje.
(2) Informiranje in ukrepanje v primeru neskladnosti kvalite‑
te pitne vode se mora izvajati v skladu z veljavno zakonodajo.

24. člen
(pravice uporabnikov storitev javne službe)
(1) Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega
in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako
dostopna vsem uporabnikom na območju občine.
(2) Uporabnik ima na podlagi soglasja izvajalca javne
službe pravico:
– priključitve stavbe na javni vodovod,
– spremeniti dimenzijo priključka stavbe na javni vodovod,
traso priključka in vodomerno mesto,

26. člen
(zagotovitev prehoda)
(1) Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrže‑
vanja priključka stavbe na javni vodovod mora lastnik ne‑
premičnine, preko katere je potreben prehod za dostop do
vodovodnega omrežja, dovoliti prehod.
(2) Lastniku nepremičnine iz prvega odstavka tega člena
pripada za prehod nepremičnine odškodnina ter vzpostavitev
nepremičnine v prvotno stanje.
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4. Odvzemi vode iz javnih hidrantov
27. člen
(odvzem vode iz javnega hidranta)
(1) Uporabnik lahko odvzame vodo iz hidrantov na jav‑
nem vodovodu za čiščenje občinskih cest, zalivanje zelenic,
izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč ali druga gradbena dela,
za javne prireditve, protiprašno škropljenje občinskih cest in
za polnjenje cistern le na podlagi predhodnega soglasja iz‑
vajalca javne službe, in če razmere na vodovodnem omrežju
dopuščajo tak odvzem vode. Odjem v teh primerih je mogoč le
s hidrantnim nastavkom z vgrajenim obračunskim vodomerom,
registriranim pri upravljavcu javnega vodovoda, ki je izvajalec
javne službe.
(2) V primerih odvzema vode iz prejšnjega odstavka tega
člena se med izvajalcem in uporabnikom sklene pogodba, v
kateri se določi pogoje odvzema in plačila stroškov porabljene
vode po veljavnem ceniku izvajalca javne službe.
(3) Poraba vode iz hidrantnega omrežja, ki je zgrajeno kot
del vodovodne napeljave uporabnika, se mora registrirati preko
obračunskega vodomera.
28. člen
(odvzem vode iz javnega hidranta brez soglasja izvajalca)
(1) Brez soglasja izvajalca javne službe se sme uporabiti
voda iz hidranta na javnem vodovodu samo za gašenje poža‑
rov, izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter za‑
ščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah. V teh primerih
mora uporabnik pisno v 8 dneh obvestiti izvajalca javne službe
o kraju uporabe, času odvzema vode, količini porabljene vode
in o morebitnih pomanjkljivostih na hidrantih.
(2) Enote javne gasilske službe v občini lahko za namen
pripravljenosti na nesreče izvajajo gasilski preventivni pregled
hidrantnega omrežja. Pri tem izvedejo vizualni pregled fizične‑
ga stanja hidrantnega priključka in izvedejo poskusni priklop
na hidrant. O ugotovljenih pomanjkljivostih mora javna gasilska
služba v občini obvestiti izvajalca javne službe.
29. člen
(stroški odprave okvare ali poškodbe hidranta)
(1) Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem vo‑
dovodu zagotoviti brezhibno stanje hidranta. Stroški odprave
okvare ali poškodbe hidranta, nastale med njegovo uporabo,
bremenijo uporabnika.
(2) Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo
za okvare ali poškodbe hidrantov, ki nastanejo pri izvajanju
nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob
naravnih in drugih nesrečah.
5. Uporaba priključka stavbe na sekundarni vodovod
30. člen
(obveznost prijave)
(1) Uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe ne sme
prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega vodomera.
(2) Uporabnik mora vsako okvaro na vodovodnem pri‑
ključku ali obračunskem vodomeru prijaviti izvajalcu javne
službe.
31. člen
(stroški)
(1) Uporabnik mora kriti dejanske stroške:
– prve nabave in vgradnje obračunskega vodomera ter
stroške celotne izvedbe novega priključka stavbe na sekun‑
darni vodovod,
– odprave okvare obračunskega vodomera ali njegove
zamenjave, ki jo povzroči uporabnik sam,
– rednih vzdrževalnih del na priključku stavbe na se‑
kundarni vodovod in stroškov rednih vzdrževalnih del na ob‑
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računskem vodomeru, zamenjave ter overitve obračunskega
vodomera,
– okvar, nastalih na vodovodnem omrežju uporabnika,
razen če so okvare nastale po krivdi izvajalca javne službe.
(2) Stroške storitev izvajalca javne službe iz prvega od‑
stavka tega člena mora plačati uporabnik po veljavnem ceniku
izvajalca javne službe.
(3) Za izvedbo storitev iz tretje točke prvega odstavka
tega člena, razen za vzdrževanje priključka, skleneta uporabnik
in izvajalec javne službe pogodbo o izvajanju del in plačilu.
(4) Za nadomestilo stroškov vzdrževanja priključka in
menjave ter kontrole vodomerov se obračunava vzdrževalnina
priključka, ki jo uporabnik plačuje mesečno. Način obračuna‑
vanja stroškov vzdrževanja priključkov se določi s tehničnim
pravilnikom.
32. člen
(izredna kontrola točnosti obračunskega vodomera)
Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi izre‑
dno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če sumi, da
meritev ni pravilna. Če se pri kontroli obračunskega vodomera
ugotovi, da ta izkazuje porabo vode izven dopustnih toleranc,
nosi stroške izredne kontrole vodomera izvajalec javne službe,
v nasprotnem primeru pa uporabnik.
33. člen
(dostop do javnega vodovoda)
(1) Javni vodovod in vodovodni priključek z vodomernim
mestom morajo biti vedno dostopni izvajalcu javne službe.
Na njih ni dovoljeno postaviti in zgraditi ničesar brez soglasja
izvajalca javne službe. Na njih in v neposredni bližini (na vsako
stran 3 m) ni dovoljeno postaviti in zgraditi ničesar brez soglas‑
ja izvajalca javne službe.
(2) Na trasi izvedenega vodovoda ni dovoljena izgradnja
podzemnih ali nadzemnih objektov, sajenje dreves ali trajnih
nasadov, postavljanje garaž, barak, ograj, drogov javne razsve‑
tljave ali gradnja drugih podzemnih instalacij, nasipavanje ali
odvzemanje materiala, ki bi lahko povzročal poškodbe vodovo‑
da ali oviral njegovo redno delovanje in vzdrževanje.
(3) Lastniki zemljišč preko katerih poteka vodovod in iz‑
vajalec javne službe sklenejo služnostno pogodbo s katero se
izvajalcu javne službe dovoli neoviran dostop do vodovoda za
potrebe vzdrževanja in interventnih ukrepov.
6. Obveznosti izvajalcev del
34. člen
(obveznosti izvajalcev del)
(1) Izvajalci del vzdrževanja in gradnje objektov druge
gospodarske infrastrukture ter lastniki ali uporabniki zasebnih
zemljišč, v katerih poteka javni vodovod, morajo pri uporabi
zemljišč, vzdrževanju ali gradnji infrastrukture zagotoviti, da
ne pride do poškodb javnega vodovoda in vodovodnih pri‑
ključkov.
(2) Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prvega
odstavka tega člena si mora izvajalec del iz prvega odstavka
tega člena pri izvajalcu javne službe pridobiti podatke o poteku
javnega vodovoda in soglasje s pogoji za izvedbo del ter ga o
pričetku del pisno obvestiti.
(3) Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo po
zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške vzpo‑
staviti javni vodovod ali vodovodni priključek v prvotno stanje
tako, da vsa dela opravijo pod nadzorom izvajalca javne službe
in javno površino vrniti v prvotno stanje. Stroški nadzora so do‑
ločeni z veljavnim cenikom izvajalca javne službe in bremenijo
izvajalca del.
(4) V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda ali vo‑
dovodnega priključka pri izvajanju del iz prvega odstavka tega
člena je izvajalec del iz prvega odstavka tega člena dolžan na‑
ročiti popravilo poškodb pri izvajalcu javne službe in poravnati
vse stroške popravila.
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(5) Kdor gradi objekte, opravlja vzdrževalna, rekonstruk‑
cijska ali druga dela ob vodovodnem omrežju, mora pri opra‑
vljanju teh del poskrbeti, da ostanejo kape cestnih ventilov, vo‑
dovodnih jaškov in hidrantov stalno vidne, to je v višini okolice
in dostopne. Pri trajni spremembi okolice kap ali nivelete terena
mora investitor prilagoditi tudi elemente vodovodnega omrežja,
sicer to stori izvajalec javne službe na njegove stroške.
(6) Sprememba nivelete terena nad vodovodom je možna
le s pisnim soglasjem, ki ga na prošnjo investitorja izda izva‑
jalec javne službe.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN
NJENEGA OBLIKOVANJA
35. člen
(viri financiranja storitev)
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje
javne službe:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna občine,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
36. člen
(viri financiranja infrastrukture)
Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna občine,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz dolgoročnega kreditiranja,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV,
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
37. člen
(infrastruktura lokalnega pomena)
(1) Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje
javne službe, ki je lastnina občine, sestavlja omrežje cevovodov
ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških naprav (objekti s
tehnološko, strojno in elektro opremo za črpanje in prečrpava‑
nje, čiščenje in hranjenje vode), ki se povezujejo v sekundarno,
primarno in magistralno javno vodovodno omrežje, s pomočjo
katerega se zagotavlja oskrba naselij ali delov naselij.
(2) Objekte za oskrbo s pitno vodo lahko pod enakimi, z
zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi uporablja
vsakdo.
(3) Uporaba objektov in naprav iz prvega odstavka tega
člena je obvezna na vseh območjih, kjer so vzpostavljeni javni
sistemi za oskrbo s pitno vodo.
38. člen
(objekti in naprave v lasti uporabnika)
(1) Objekti in naprave, potrebne za izvajanje javne služ‑
be, ki so v lasti uporabnika so vodovodni priključek in interna
vodovodna napeljava.
(2) Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena
vzdržuje uporabnik na lastne stroške.
(3) Uporabnik je dolžan z objekti in napravami iz prvega
odstavka tega člena gospodariti tako, da je omogočena nemo‑
tena oskrba s pitno vodo.
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IX. JAVNA POOBLASTILA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE
40. člen
(javna pooblastila izvajalca javne službe)
(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe
izdaja projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam, smer‑
nice in mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov
in urejanje prostora.
(2) Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena
mora imeti izvajalec javne službe zaposleno osebo z opravlje‑
nim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.
(3) Strokovno‑tehnične, organizacijske in razvojne naloge
javne službe, ki z občinskim aktom ali s pogodbo z izvajalcem
javne službe niso prenesene na izvajalca javne službe, opravlja
občinska uprava.
(4) Strokovno‑tehnične, organizacijske in razvojne naloge,
ki jih občina lahko prenese na izvajalca javne službe so:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne
službe,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in
napravami, potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne službe.
(5) Občinska uprava skrbi za koordinacijo med občino in
izvajalcem javne službe in izvaja nadzor nad izvajanjem javne
službe skladno s predpisi in dogovorjenim načrtom nadzora in
zagotavljanja kakovosti.
(6) Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra javnega
vodovoda zagotavlja izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo
v skladu s predpisi. Stroški se krijejo iz proračunskih sredstev
občine.
(7) V katastru javnega vodovoda se vodijo podatki na
način in pod pogoji, kot jih določajo predpisi, ki urejajo vodenje
zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture.
X. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
41. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata pri‑
stojni občinski inšpekcijski organ ter občinska uprava občine.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpek‑
cijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih
namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Pristojni organ občinske uprave občine ima pravico
kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec
javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona,
ki ureja varstvo osebnih podatkov.

XI. PREDPISI, SPREJETI NA PODLAGI TEGA ODLOKA
42. člen
(tehnični pravilnik)
(1) Izvajalec javne službe mora sprejeti tehnični pravilnik,
s katerim se določijo podrobnejši pogoji za izvajanje storitev
javne službe v skladu z določili tega odloka in drugimi pred‑
pisi.
(2) Tehnični pravilnik, njegove spremembe in dopolnitve
se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati petnajsti dan
po objavi.
43. člen

VIII. CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE
39. člen
(oblikovanje cen)
Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z določili
veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospo‑
darskih javnih služb varstva okolja.

(cenik storitev)
(1) Izvajalec javne službe mora mora sprejeti cenik stori‑
tev navedenih v tem odloku in ga predložiti v potrditev občin‑
skemu svetu.
(2) Cenik storitev, njegove spremembe in dopolnitve se
objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati petnajsti dan po
objavi.
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44. člen

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(program ukrepov v primeru izrednih dogodkov)

46. člen

(1) Izvajalec javne službe mora program ukrepov v prime‑
ru izrednih dogodkov predlagati v sprejem občinskemu svetu v
roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
(2) Program ukrepov v primeru izrednih dogodkov, njego‑
ve spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu RS in
začnejo veljati petnajsti dan po objavi.

(vgradnja vodomerov)
Lastniki stavb morajo zagotoviti, da se priključki stavb
na sekundarni vodovod, ki ne omogoča merjenja porabe pitne
vode za vsako posamezno stavbo posebej, prilagodijo zahte‑
vam iz Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06,
41/08) do 31. decembra 2010.
47. člen

XIII. KAZENSKE DOLOČBE
45. člen
(prekrški)
(1) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba, če:
– se ne priključi na javni vodovod v skladu z določili prve‑
ga odstavka 10. člena tega odloka,
– ne omogoči dostopa izvajalcu javne službe do javnega
vodovoda in vodovodnega priključka z vodomernim mestom v
skladu z določilom 33. člena tega odloka,
– ne pridobi soglasja izvajalca javne službe v skladu z
določilom 21. člena tega odloka,
– ne obnovi vodovodnega priključka, ko ga na to pisno
opozori izvajalec javne službe,
– ne zagotovi izvajalcu javne službe dostopa za opravlja‑
nje del na svojem zemljišču v zvezi z javnim vodovodom,
– ne zagotovi izvajalcu javne službe dostopa do interne
vodovodne napeljave zaradi pregleda, odvzemanja vzorcev
vode ali meritve tlaka na omrežju,
– ne zagotovi dostopa izvajalcu javne službe za odčitava‑
nje, pregled ali zamenjavo obračunskega vodomera,
– ne zagotovi dostopa izvajalcu javne službe za izvajanje
rednih vzdrževalnih del na vodovodnem priključku,
– ne upošteva varčevalnih ukrepov iz objav v primeru
motenj pri oskrbi s pitno vodo,
– ne dovoli obnove vodovodnega priključka,
– ne uredi vodomernega mesta v skladu z zahtevami
izvajalca javne službe,
– ne dovoli prehoda za dostop do vodovodnega omrež‑
ja,
– odvzame vodo iz hidrantov na javnem vodovodnem
omrežju v nasprotju z določilom prvega odstavka 26. člena
tega odloka,
– če uporabi vodo iz hidranta na javnem vodovodu v na‑
sprotju z določili prvega odstavka 27. člena tega odloka,
– če se oskrbuje z vodo iz javnega vodovoda v nasprotju
z določili tega odloka,
– če prestavi, zamenja ali popravi obračunski vodomer
brez soglasja izvajalca javne službe,
– če ne vgradi obračunskega vodomera v času, ki je do‑
ločen v 45. členu tega odloka.
(2) Z globo 1.400 EUR se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo 400 EUR se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo 400 EUR se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje posameznika.

(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o oskrbi
s pitno vodo v Občini Zavrč (Uradni list RS, št. 135/04). Akti,
sprejeti na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Zavrč
(Uradni list RS, št. 135/04), ostanejo v veljavi do sprejetja aktov
na podlagi tega odloka, če niso v nasprotju s tem odlokom.
48. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2010-001
Zavrč, dne 23. septembra 2010
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

ŽALEC
4910.

Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega
kandidata z liste

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS)
(UPB 2) (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10) in
30. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) (UPB 3) (Uradni list
RS, št. 94/07 in 45/08) ter sklepa Občinskega sveta Občine
Žalec z dne 3. novembra 2010 je Občinska volilna komisija

u g o t o v i l a,
da je mandat člana Občinskega sveta Občine Žalec prešel
na naslednjega kandidata z liste 1 Socialni demokrati, SD to je:
Žan Skok, roj. 19. 11. 1984, iz Žalca, Čopova 1, po poklicu
univ. dipl. ekon., delo ki ga opravlja: trženje.
Kandidat je dne 8. novembra 2010 podal pisno izjavo, da
sprejema mandat člana Občinskega sveta Občine Žalec.
Št. 006-08/0002/2010
Žalec, dne 11. novembra 2010
Predsednik
Občinske volilne komisije
Slavko Košenina l.r.
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VLADA
4911.

Uredba o podrobnejši vsebini načrta
upravljanja z morskim okoljem

Na podlagi tretjega odstavka 59.a člena Zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A,
41/04 – ZVO-1 in 57/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o podrobnejši vsebini načrta upravljanja
z morskim okoljem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba v skladu z Direktivo 2008/56/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za
ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvir‑
na direktiva o morski strategiji), (UL L št. 164 z dne 25. 6. 2008,
str. 19) določa podrobnejšo vsebino in način priprave načrta
upravljanja z morskim okoljem (v nadaljnjem besedilu: načrt)
ter časovnice za pripravo posameznih vsebin načrta.
2. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. morske vode so teritorialno morje z morskim dnom in
podzemljem v skladu s predpisi, ki urejajo pomorstvo, in obalne
vode z morskim dnom in podzemljem v skladu s predpisom, ki
ureja podrobnejšo vsebino in način priprave načrta upravljanja
voda, če se posamezni vidiki okoljskega stanja morskih voda
ne obravnavajo v predpisih, ki urejajo upravljanje voda;
2. morska regija je geografsko zaključeno območje morja,
določeno na območju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu:
EU) na podlagi hidroloških, oceanografskih in biogeografskih
značilnosti;
3. morsko okolje so morske vode, prostoživeče morske
rastlinske in živalske vrste (v nadaljnjem besedilu: rastlinske in
živalske vrste) in njihovi habitati ter ekosistemi;
4. okoljsko stanje morskih voda je celotno stanje okolja
v morskih vodah z upoštevanjem strukture, delovanja in pro‑
cesov morskih ekosistemov, skupaj z naravnimi fiziografskimi,
geografskimi, biološkimi, geološkimi in podnebnimi dejavniki
ter fizičnimi, akustičnimi in kemijskimi razmerami, vključno s
tistimi, ki so posledica človekovih dejavnosti znotraj ali zunaj
obravnavanega območja;
5. dobro okoljsko stanje morskih voda je okoljsko stanje
morskih voda kot sestavnega dela ekološko raznolikih in dina‑
mičnih oceanov in morij, ki je v okviru svojih naravnih pogojev
čisto, zdravo in produktivno ter ohranja možnost trajnostne
rabe morskega okolja. Dobro okoljsko stanje morskih voda
obstaja, če:
– struktura, funkcije in procesi morskih ekosistemov z
upoštevanjem fiziografskih, geografskih, geoloških in podneb‑
nih dejavnikov omogočajo polno delovanje morskih ekosiste‑
mov in ohranjanje njihove odpornosti na okoljske spremembe,
ki jih povzroča človek;
– so rastlinske in živalske vrste, njihovi habitati in ekosi‑
stemi varovani, upadanje biotske raznovrstnosti preprečeno,
raznoliki biološki elementi pa delujejo uravnoteženo;
– hidromorfološke, fizikalne in kemijske značilnosti eko‑
sistemov, vključno z značilnostmi, ki izhajajo iz človekovih
dejavnosti, podpirajo polno delovanje ekosistemov;
– antropogeni vnosi snovi in energije v morsko okolje,
vključno s hrupom, ne povzročajo onesnaženosti;
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6. merila kakovosti okoljskega stanja morskih voda so
posebne tehnične značilnosti, ki določajo deskriptorje kakovo‑
sti okoljskega stanja morskih voda in so določeni s Sklepom
Komisije z dne 1. septembra 2010 o merilih in metodoloških
standardih na področju dobrega okoljskega stanja morskih
voda (UL L št. 232 z dne 2. 9. 2010, str. 14);
7. okoljska ciljna vrednost je določen okoljski cilj, ki je
glede na želeno stanje izražen s kakovostno ali količinsko
vrednostjo različnih meril kakovosti okoljskega stanja morskih
voda, obremenitev morskih voda in vplivov nanje v zvezi z
vsako morsko regijo ali podregijo;
8. onesnaževanje morskega okolja je neposredno ali po‑
sredno vnašanje snovi ali energije v morsko okolje, vključno z
morskim podvodnim hrupom, kot posledice človekove dejav‑
nosti, ki povzroči ali bi lahko povzročila zmanjšanje možnosti
trajnostne rabe morskega okolja ter:
– škodljive učinke na rastlinske in živalske vrste, njihove
habitate in ekosisteme, vključno z upadanjem biotske razno‑
vrstnosti;
– tveganje za zdravje ljudi, omejitve za dejavnosti, pove‑
zane z rabo morskega okolja, vključno z ribolovom, turizmom in
rekreacijo ter drugimi dovoljenimi rabami morskega okolja;
– poslabšanje kakovosti morske vode in s tem zmanjšanje
njene uporabnosti;
9. regionalno sodelovanje je sodelovanje in usklajevanje
aktivnosti med državami članicami EU in tretjimi državami, ki
si delijo morsko regijo ali podregijo, z namenom priprave in
izvajanja načrtov;
10. mednarodni sporazum je katera koli mednarodna
konvencija o regionalnih morjih ali mednarodni sporazum, ki
je bil sklenjen zaradi varstva morskega okolja in vključuje tudi
njegove vodstvene organe;
11. navpični tok morske vode je dvigovanje spodnjih hla‑
dnih plasti morske vode na površje kot posledica delovanja
vetrov (upwelling);
12. ekosistemski pristop je celovito upravljanje dejavnosti,
ki temelji na najboljšem razpoložljivem znanju o ekosistemih
in njihovi dinamiki, z namenom ugotoviti in odpraviti vplive, ki
ogrožajo doseganje in ohranjanje dobrega okoljskega stanja
morskih voda in trajnostno rabo morskega okolja.
3. člen
(priprava načrta)
(1) Načrt se pripravi kot podlaga za prilagodljivo upra‑
vljanje z morskim okoljem z upoštevanjem ekosistemskega
pristopa z namenom, da se dobro okoljsko stanje morskih voda
doseže najpozneje do leta 2020.
(2) Ministrstvo, pristojno za vode (v nadaljnjem besedi‑
lu: ministrstvo), pripravi predlog načrta, ki vsebuje poglavja v
skladu s 6. členom te uredbe, v obliki, kot jo določa 22. člen te
uredbe, in ga predloži Vladi Republike Slovenije v sprejem.
4. člen
(teritorialna izhodišča)
Načrt se pripravi, izvaja in posodablja na območju mor‑
skih voda, ki so pod suverenostjo ali pristojnostjo Republike
Slovenije. Pri tem se zaradi zagotavljanja usklajenosti okoljskih
ciljev upravljanja z morskim okoljem v EU ter primerljivosti me‑
tod za pripravo in izvajanje načrta upošteva, da so te morske
vode del morske regije Sredozemskega morja ter del podregije
Jadranskega morja.
5. člen
(cilji načrta)
(1) Načrt se izvaja s ciljem doseganja in ohranjanja do‑
brega okoljskega stanja morskih voda, na močno prizadetih
območjih pa tudi zaradi obnove morskih ekosistemov, če je to
tehnično izvedljivo ali če to ne pomeni prekomernih stroškov.
(2) Okoljski cilji iz prejšnjega odstavka in z njimi povezani
kazalniki morajo zagotavljati, da:
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– skupna obremenitev človekovih dejavnosti omogoča
doseganje in ohranjanje dobrega okoljskega stanja morskih
voda;
– ni ogrožena sposobnost morskih ekosistemov, da se od‑
zovejo na spremembe, ki jih povzroča raba morskega okolja;
– je sedanjim in prihodnjim generacijam omogočena traj‑
nostna raba morskega okolja.
(3) Okoljski cilji iz prvega odstavka tega člena se dose‑
žejo z ukrepi, ki se določijo z načrtom. Pri pripravi ukrepov
se morajo upoštevati vsi viri onesnaževanja morskih voda in
zagotavljati:
– varstvo in ohranjanje morskega okolja;
– preprečevanje propadanja morskega okolja;
– obnovo morskih ekosistemov;
– postopno odpravljanje onesnaževanja morskih voda s
preprečevanjem in zmanjševanjem vnosa snovi in energije, ki
so posledica človekove dejavnosti tako, da to ne bo imelo po‑
sledic ali ogrožalo biotske raznovrstnosti, človekovega zdravja
ali rabe morskega okolja.
(4) Ukrepi iz prejšnjega odstavka se ne nanašajo na de‑
javnosti, ki so namenjene izključno obrambi države, pri čemer
je pri izvajanju teh dejavnosti treba izbrati tiste rešitve, ki ob
enakem učinku najbolj upoštevajo okoljske cilje, določene z
načrtom.
II. PODROBNEJŠA VSEBINA NAČRTA
6. člen
(podrobnejša vsebina načrta)
Načrt vsebuje naslednja poglavja:
1. izhodišča za pripravo načrta v skladu s 7. členom te
uredbe;
2. poročilo o začetni presoji obstoječega okoljskega stanja
morskih voda in vpliva človekovih dejavnosti nanj (v nadaljnjem
besedilu: začetna presoja) v skladu z 8. členom te uredbe;
3. poročilo o določitvi vrst značilnosti dobrega okoljskega
stanja morskih voda v skladu z 9. členom te uredbe;
4. poročilo o določitvi okoljskih ciljnih vrednosti in kazal‑
nikov dobrega okoljskega stanja morskih voda, določenih v
skladu z 10. členom te uredbe;
5. poročilo o programih in rezultatih monitoringa okoljske‑
ga stanja morskih voda v skladu z 11. členom te uredbe;
6. program ukrepov za doseganje, ohranitev ali obnovo
dobrega okoljskega stanja morskih voda v skladu z 12. členom
te uredbe;
7. poročilo o procesu informiranja in sodelovanja z javno‑
stjo v skladu s 13. členom te uredbe;
8. poročilo o usklajevanju načrta v okviru podregije Ja‑
dranskega morja in regije Sredozemskega morja v skladu s
14. členom te uredbe.
7. člen
(izhodišča za pripravo načrta)

črta;

(1) Izhodišča za pripravo načrta vsebujejo:
– podatke o organu, pristojnemu za pripravo načrta;
– podatke o pripravljavcih strokovnih vsebin načrta;
– seznam pravnih podlag za določitev območja načrta;
– seznam pravnih in strokovnih podlag za pripravo na‑

– seznam mednarodnih sporazumov, v okviru katerih se
usklajuje načrt v skladu z 18. členom te uredbe.
(2) Podatki o organu, pristojnemu za pripravo načrta,
obsegajo podatke, določene v 1. do 4. točki priloge 2, ki je
sestavni del te uredbe.
(3) Podatki o pripravljavcih strokovnih vsebin načrta ob‑
segajo podatke o imenu, sedežu, spletni strani in elektronskem
naslovu pravne osebe, vključno s podatki o odgovornih osebah
za pripravo načrta in posameznih poglavij načrta.
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(4) Seznam pravnih podlag za določitev območja načrta
obsega seznam naslovov, datumov in mesta objave pravnih
aktov, ki določajo območje suverenosti ali pristojnosti Republike
Slovenije.
(5) Seznam pravnih podlag, ki so podlaga za pripravo
načrta, obsega seznam naslovov, datumov in mesta objave
pravnih aktov s področja voda, okolja, narave ter drugih podro‑
čij, ki lahko vplivajo na cilje načrta.
(6) Seznam mednarodnih sporazumov obsega podatke
oziroma navedbe iz 5. točke priloge 2 te uredbe.
8. člen
(poročilo o začetni presoji)
(1) Poročilo o začetni presoji poda oceno obstoječega sta‑
nja morskih voda na podlagi analize obstoječih podatkov o:
– bistvenih lastnostih in značilnostih morskih voda, ki te‑
melji na okvirnem seznamu elementov, določenih v preglednici 1
priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, in obsega fizikalno-ke‑
mijske lastnosti, lastnosti habitatnih tipov, biološke lastnosti in
hidromorfologijo;
– prevladujočih obremenitvah in vplivih, vključno s člove‑
kovimi dejavnostmi na okoljsko stanje morskih voda, ki temelji
na okvirnem seznamu elementov, določenem v preglednici 2
priloge 3 te uredbe, in obsega kakovostno in količinsko pove‑
zavo različnih obremenitev in njihovih prepoznavnih trendov ter
njihove glavne kumulativne in sinergične učinke;
– analizi gospodarskega pomena rabe morja z upošte‑
vanjem pomembnih ekonomskih in socialnih dejavnikov ter
stroškov poslabšanja morskega okolja.
(2) Analiza iz prejšnjega odstavka se za posamezne ele‑
mente kakovosti obalnih in teritorialnih voda pripravi v skladu
s predpisi, ki urejajo stanje površinskih voda, in predpisi, ki
urejajo varstvo Sredozemskega morja.
(3) Pri pripravi poročila o začetni presoji v skladu s prvim
odstavkom tega člena se morajo upoštevati:
– metode za izvajanje začetne presoje, usklajene v okvi‑
ru mednarodnih sporazumov v morski podregiji Jadranskega
morja v skladu z 18. členom te uredbe;
– čezmejni vplivi in lastnosti čezmejnih morskih voda;
– ugotovljene značilnosti ter obremenitve in vplivi iz prilo‑
ge 3 te uredbe ter za njih podati oceno naravne spremenljivosti
morskih voda in trendov za doseganje okoljskih ciljnih vrednosti
z uporabo meril in kazalnikov ter njihovih mejnih ali ciljnih vre‑
dnosti, določenih v skladu z 10. členom te uredbe.
(4) Poročilo o začetni presoji lahko za načrtovane nove
in nastajajoče obremenitve, za katere se v skladu s predpisi s
področja varstva okolja in predpisi s področja ohranjanja na‑
rave ocenjuje, da bodo imele vpliv na okoljsko stanje morskih
voda, vključuje tudi presojo o morebitnih spremembah okoljskih
pogojev iz naslova novih in nastajajočih obremenitev.
9. člen
(poročilo o določitvi vrst značilnosti dobrega okoljskega
stanja morskih voda)
(1) Poročilo o določitvi vrst značilnosti dobrega okoljskega
stanja morskih voda vsebuje analizo vseh deskriptorjev kakovo‑
sti iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, in utemeljitev tistih, ki
se uporabijo v načrtu za določitev vrst značilnosti dobrega okolj‑
skega stanja morskih voda, in tistih, ki se v načrtu ne uporabijo.
(2) Za vsak deskriptor kakovosti, za katerega se ugotovi,
da ni primeren za opis dobrega okoljskega stanja morskih
voda, mora ministrstvo Evropski komisiji (v nadaljnjem besedi‑
lu: Komisija) predložiti utemeljitev v okviru poročila o napredku
iz prvega odstavka 23. člena te uredbe.
(3) Pri določitvi vrst značilnosti dobrega okoljskega stanja
morskih voda se upošteva tudi poročilo o začetni presoji iz
prejšnjega člena, predvsem:
– fizikalno-kemijske značilnosti, značilnosti habitatnih ti‑
pov, biološke značilnosti in hidromorfologijo iz okvirnega sezna‑
ma značilnosti iz preglednice 1 priloge 3 te uredbe ter
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– obremenitve ali vplive človekovih dejavnosti v morski
regiji ali podregiji z upoštevanjem okvirnega seznama obreme‑
nitev in vplivov iz preglednice 2 priloge 3 te uredbe.
(4) Vrste značilnosti dobrega okoljskega stanja morskih
voda in z njimi povezane deskriptorje kakovosti iz prvega
odstavka tega člena se določi na ravni regije ali podregije iz
4. člena te uredbe z uporabo meril kakovosti okoljskega stanja
morskih voda.
10. člen
(poročilo o določitvi okoljskih ciljnih vrednosti in kazalnikov)
(1) Poročilo o določitvi okoljskih ciljnih vrednosti in kazal‑
nikov vsebuje ciljne vrednosti za posamezna merila kakovosti
iz prvega odstavka prejšnjega člena in z njimi povezane kazal‑
nike ter njihove utemeljitve.
(2) Pri določitvi okoljskih ciljnih vrednosti se upoštevajo
začetna presoja iz 8. člena te uredbe, izhodišča iz priloge 4, ki
je sestavni del te uredbe, ter okvirni seznami obremenitev in
vplivov iz preglednice 2 priloge 3 te uredbe.
(3) Okoljske ciljne vrednosti in kazalnike se določi na ravni
regije ali podregije iz 4. člena te uredbe z upoštevanjem mejnih
vrednosti, določenih s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, in z
upoštevanjem vrednostnih parametrov ugodnega stanja vrst
in habitatnih tipov, določenih s predpisi, ki urejajo ohranjanje
narave.
11. člen
(poročilo o programih in rezultatih monitoringa okoljskega
stanja morskih voda)
(1) Poročilo o programih monitoringa okoljskega stanja
morskih voda (v nadaljnjem besedilu: program monitoringa)
vsebuje strokovne in pravne podlage za pripravo in izvajanje
programov monitoringa, utemeljitev mreže monitoring točk,
navedbo metod za izvajanje monitoringa in oceno stanja, na‑
vedbo izvajalcev ter poročilo o rezultatih monitoringa.
(2) Pri pripravi in izvajanju programa monitoringa je treba
upoštevati:
– poročilo o začetni presoji iz 8. člena te uredbe;
– zahteve iz priloge 3 te uredbe in priloge 5, ki je sestavni
del te uredbe, ter
– okoljske ciljne vrednosti, določene v skladu s prejšnjim
členom.
(3) Program monitoringa mora izpolnjevati naslednje zah‑
teve:
– zaradi lažje primerljivosti rezultatov morajo biti usklajeni
znotraj podregije ali regije iz 4. člena te uredbe;
– upoštevati morajo čezmejne značilnosti morskih voda
in vplive nanje;
– vključevati morajo programe monitoringa posameznih
vrst značilnosti okoljskega stanja morskih voda v skladu s
predpisi s področja varstva okolja, predpisi, ki urejajo spre‑
mljanje stanja ohranjenosti rastlinskih in živalskih vrst, njihovih
habitatov in habitatnih tipov, predpisi, ki urejajo morsko ribištvo,
predpisi, ki urejajo določitev mejnih vrednosti nekaterih one‑
snaževal v živilih, in v skladu s programi, sprejetimi na podlagi
mednarodnih sporazumov, ki se nanašajo na morsko okolje
Sredozemskega morja ali Jadranskega morja.
(4) Pri izvajanju programa monitoringa se morajo upošte‑
vati merila in standardne metode za izvajanje monitoringa ter
ocena stanja, usklajena na ravni EU.
12. člen
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vključuje tudi dodatne ukrepe varstva varovanih in zavarovanih
območij v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, vključ‑
no s posebnimi varstvenimi območji (območja Natura 2000).
(3) Vpliv programa ukrepov na morske vode v morski regi‑
ji in podregiji iz 4. člena te uredbe se mora preveriti, pri čemer
si je treba prizadevati, da bi bil vpliv nanje pozitiven.
(4) Program ukrepov temelji na:
– začetni presoji iz 8. člena te uredbe;
– vrsti značilnosti dobrega okoljskega stanja morskih voda
iz 9. člena te uredbe;
– okoljskih ciljnih vrednostih iz 10. člena te uredbe;
– ukrepih, ki se že izvajajo na podlagi predpisov, ki urejajo
vode, in predpisov, ki urejajo varstvo okolja in se nanašajo na
varstvo voda, ter ukrepih, ki se izvajajo na podlagi predpisov,
ki urejajo ohranjanje narave in se nanašajo na varstvo morskih
ekosistemov.
(5) Program ukrepov vsebuje predvsem ukrepe iz
priloge 6, ki je sestavni del te uredbe, in mora za vsak posa‑
mezen ukrep vsebovati utemeljitev, ki obsega zlasti:
– opis ukrepa ter oceno vpliva na doseganje okoljskih
ciljnih vrednosti;
– oceno finančne vrednosti ukrepov;
– navedbo načina uveljavitve ukrepa ter navedbo nosilca
izvajanja ukrepa;
– opredelitev rokov, v katerih morajo biti ukrepi izvedeni;
– oceno čezmejnih vplivov ukrepov.
(6) Pred uvedbo vsakega novega ukrepa se mora izvesti
presoja vplivov obstoječih ukrepov na cilje načrta, vključno z
analizo stroškov in koristi.
13. člen
(poročilo o procesu informiranja in sodelovanja z javnostjo)
O sodelovanju z javnostjo v skladu s prvim in drugim
odstavkom 19. člena te uredbe se pripravi poročilo o procesu
informiranja in sodelovanja z javnostjo, ki mora vsebovati:
– seznam skupin javnosti, ki jim je bila zagotovljena mo‑
žnost sodelovanja;
– opis aktivnosti, s katerimi je bila zagotovljena možnost
sodelovanja, in ciljev;
– navedbo dokumentov, ki so bili posredovani javnosti,
in
– povzetek pripomb in rezultatov sodelovanja z javno‑
stjo.
14. člen
(poročilo o usklajevanju načrta)
O usklajevanju načrta v skladu z 18. členom te uredbe
na ravni podregije ali regije iz 4. člena te uredbe se pripravi
poročilo o usklajevanju načrta, ki mora vsebovati povzetek
aktivnosti in rezultatov:
– skupnega pristopa po posameznih poglavjih načrta z
državami članicami EU in navedbo pomembnih razlik, če te
obstajajo,
– skupnega pristopa z državami, ki niso članice EU, in
navedbo pomembnih razlik, če te obstajajo, ter
– usklajevanja v okviru mednarodnih sporazumov.

III. NAČIN PRIPRAVE NAČRTA
15. člen

(program ukrepov)

(postopek priprave načrta)

(1) Za doseganja ciljnih vrednosti iz 10. člena te ured‑
be se pripravi program ukrepov, ki mora temeljiti na načelih
trajnostnega razvoja in upoštevati socialne, gospodarske ter
čezmejne vplive.
(2) Program ukrepov mora vsebovati stroškovno učin‑
kovite in tehnično izvedljive ukrepe za dosego ciljev načrta,
ki se nanašajo na upravljanje voda in varstvo okolja, ter lahko

(1) Za določitev poteka priprave načrta se pripravi pro‑
gram priprave načrta, ki vsebuje predvsem:
– navedbo razlogov in pravnih podlag za pripravo načr‑
ta;
– navedbo obstoječih strokovnih izhodišč;
– določitev časovnega obdobja, na katerega se program
priprave načrta nanaša;
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– določitev podrobnejših besedilnih, tabelaričnih in kar‑
tografskih vsebin posameznih poglavij načrta iz 6. člena te
uredbe;
– navedbo strokovnih ali razvojnih nalog, ki jih je treba
izdelati za pripravo načrta, vključno s časovnico;
– določitev začetnih in končnih rokov za pripravo posame‑
znih poglavij načrta in z njimi povezanih strokovnih nalog;
– določitev organiziranosti za pripravo načrta z navedbo
organov, organizacij in odgovornih oseb, ki morajo sodelovati
pri pripravi posameznih strokovnih nalog in poglavij načrta;
– način in okvirni program usklajevanja posameznih po‑
glavij načrta z javnostjo;
– način in okvirni program usklajevanja poglavij načrta v
okviru podregije in regije iz 4. člena te uredbe ter
– oceno finančnih sredstev za izvedbo programa priprave
načrta.
(2) Program priprave načrta potrdi minister, pristojen za
vode, najmanj dve leti pred začetkom obdobja, na katerega se
načrt ali njegova posodobitev nanaša.
16. člen
(območja brez znatnega tveganja za morsko okolje)
(1) V okviru načrta se lahko na podlagi začetne presoje
določi območja morskih voda brez znatnega tveganja za ohra‑
njanje dobrega okoljskega stanja.
(2) Na območjih iz prejšnjega odstavka se izvajajo vsa
poglavja načrta iz 6. člena te uredbe, razen ukrepov, kjer se
navede obrazložitev razlogov za določitev teh območij. Če
rezultati monitoringa iz 11. člena te uredbe izkazujejo slabšanje
okoljskega stanja morskih voda na teh območjih, se z dopolni‑
tvijo načrta sprejmejo ukrepi za ohranitev oziroma doseganje
dobrega okoljskega stanja na teh območjih.
17. člen
(izvajanje strokovnih in razvojnih nalog)
(1) Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka posta‑
ja, Piran, opravlja za ministrstvo strokovne in razvojne naloge,
ki se nanašajo na biološke elemente okoljskega stanja morskih
voda ali na elemente, ki so v neposredni povezavi z njimi in jih
je treba izvajati za potrebe priprave in izvajanja načrta.
(2) Strokovne in razvojne naloge iz prejšnjega odstavka
so predvsem:
– določitev nekaterih vrst značilnosti morskih voda ter s
tem povezanih meril;
– določitev okoljskih ciljnih vrednosti in kazalnikov ter s
tem povezane začetne presoje;
– razvoj metodologij in analitičnih metod za izvajanje mo‑
nitoringa ter s tem povezanih programov monitoringa in
– razvoj ukrepov za doseganje ciljev načrta in analiza
njihovih učinkov na morske ekosisteme.
(3) Naloge iz prvega odstavka tega člena se izvajajo
na podlagi programa priprave načrta v skladu s 15. členom
te uredbe in na podlagi letnih programov dela, ki jih pripravi
ministrstvo.
18. člen
(usklajevanje načrta)
(1) Pri pripravi in izvajanju načrta mora ministrstvo upo‑
števati usklajen pristop držav članic EU in držav nečlanic EU,
ki imajo suverenost ali pristojnost nad morskimi vodami znotraj
morske regije ali podregije iz 4. člena te uredbe. Usklajevanje
posameznih poglavij načrta se zagotavlja v okviru mednarodnih
sporazumov in regionalnega sodelovanja. Usklajevanje se na‑
naša na poglavja iz 6. člena te uredbe, še posebej na metode
za izvajanje začetne presoje in monitoringa ter program ukre‑
pov, potrebnih za dosego ciljev načrta.
(2) Usklajevanje in sodelovanje iz prejšnjega odstavka
se lahko razširi tudi na države, ki nimajo neposrednega stika
z morskimi vodami v pristojnosti in suverenosti Republike Slo‑
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venije, če se izkaže, da je to potrebno za doseganje dobrega
okoljskega stanja morskih voda. Pri tem se uporabijo načini
sodelovanja, ki so ustaljeni za usklajevanje načrta upravljanja
voda, v skladu s predpisi, ki urejajo vode.
19. člen
(sodelovanje in obveščanje javnosti)
(1) Ob pripravi in izvajanju načrta mora ministrstvo v
skladu s predpisi, ki urejajo dostop do informacij javnega zna‑
čaja, in predpisi, ki urejajo varstvo okolja, na podlagi programa
priprave načrta iz 15. člena te uredbe zagotoviti, da ima zain‑
teresirana javnost na voljo učinkovite možnosti za sodelovanje,
vključno z mednarodnimi sporazumi. V ta namen ministrstvo z
javnim naznanilom na svetovnem spletu in v enem od dnevnih
časopisov, ki pokriva celotno območje države, obvesti javnost
o začetku priprave načrta ali njegovih posodobitev.
(2) V času priprave in posodobitve načrta mora ministr‑
stvo preko svetovnega spleta omogočiti pregled povzetkov
posameznih poglavij načrta iz 6. člena te uredbe, predvsem
začetne presoje iz 8. člena te uredbe, okoljskih ciljnih vrednosti
iz 10. člena te uredbe, programov monitoringa iz 11. člena te
uredbe ter programa ukrepov iz 12. člena te uredbe, najmanj
tri mesece po njihovi potrditvi.
(3) Poleg dostopa do informacij iz prvega odstavka tega
člena mora ministrstvo v skladu s predpisi, ki urejajo infrastruk‑
turo za prostorske informacije, zagotoviti neomejen dostop
do podatkov iz prejšnjega odstavka tudi Komisiji za izvajanje
njenih nalog v zvezi z varstvom morskega okolja, zlasti za
pregled stanja morskega okolja v EU, ter ji v ta namen podeliti
uporabniške pravice, če je to potrebno.
(4) Podatke in informacije o začetni presoji in poročilu o
programih monitoringa mora ministrstvo najpozneje šest me‑
secev po njihovi potrditvi dati na voljo tudi Evropski agenciji za
okolje za opravljanje njenih nalog v zvezi s stanjem morskega
okolja v EU.
20. člen
(posodabljanje)
(1) Načrt oziroma posamezna poglavja načrta mora mini‑
strstvo vsakih šest let po njihovi določitvi pregledati. Pregledati
je treba:
– začetno presojo iz 8. člena te uredbe;
– določitev značilnosti dobrega okoljskega stanja iz 9. čle‑
na te uredbe;
– določitev okoljskih ciljnih vrednosti in kazalnikov iz
10. člena te uredbe;
– programe monitoringa iz 11. člena te uredbe;
– program ukrepov, skupaj s presojo vplivov obstoječih
ukrepov na okoljsko stanje morskih voda, ki vključujejo tudi
analizo stroškov in koristi iz 12. člena te uredbe.
(2) Če ministrstvo po pregledu načrta oziroma njegovih
poglavij ugotovi, da je treba na podlagi novih podatkov o zna‑
čilnostih in okoljskem stanju morskih voda posamezne vsebine
ali cilje načrta spremeniti ali dopolniti, pripravi predlog posodo‑
bitve načrta. Posodobitev načrta se lahko izvede s spremembo
načrta ali z novim načrtom.
(3) Posodobitev načrta se izvede na način, kot ga za
pripravo načrta določa ta uredba.
21. člen
(območja izjem)
(1) V načrtu se lahko določijo območja morskih voda, kjer
dobrega okoljskega stanja morskih voda ni mogoče uresničiti (v
nadaljnjem besedilu: območja izjem) s sprejetimi ukrepi v celoti,
kakor to določa načrt zaradi:
– ukrepanja ali ne ukrepanja, za katerega Republika Slo‑
venija ni odgovorna;
– naravnih vzrokov, kot so vremenski pojavi, potresi, pod‑
nebne spremembe in z njimi povezani pojavi;
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– višje sile;
– sprememb fizičnih značilnosti morskih voda, vključno
s kakršnimi koli čezmejnimi učinki, ki so jih povzročili ukrepi,
sprejeti zaradi prevladujočega javnega interesa, ki so prevladali
nad negativnimi vplivi na okolje;
– naravnih razmer, ki ne dopuščajo pravočasnega izbolj‑
šanja stanja morskih voda.
(2) Območja izjem se določijo in utemeljijo v programu
ukrepov v skladu z 12. členom te uredbe, pri čemer je treba
obravnavati tudi posledice za države članice EU v morski regiji
ali podregiji.
(3) Za območja izjem, določenih zaradi razlogov iz četrte
alinee prvega odstavka tega člena je treba zagotoviti, da spre‑
membe ali menjave fizičnih značilnosti morskih voda, vključno
s kakršnimi koli čezmejnimi učinki, trajno ne izključujejo ali
ogrožajo doseganja dobrega okoljskega stanja v morskih vo‑
dah drugih držav članic EU na ravni morske regije ali podregije
iz 4. člena te uredbe.
(4) Za nadaljevanje prizadevanj za doseganje okoljskih
ciljnih vrednosti na območju izjem, s katerimi se preprečuje
nadaljnje poslabševanje stanja in ublažitev škodljivega vpliva v
morskih vodah v morski regiji in podregiji iz 4. člena te uredbe,
je treba določiti začasne ukrepe in jih, če je to primerno in izve‑
dljivo, vključiti v program ukrepov iz 12. člena te uredbe.
IV. OBLIKA NAČRTA, PODATKI O NAČRTU IN POROČILA
O NAPREDKU
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– varovanih in zavarovanih območjih v skladu s predpisi,
ki urejajo ohranjanje narave vključno s posebnimi varstvenimi
območji (območja Natura 2000), ter
– območjih morskih voda, na katerih bodo zaradi člove‑
kovih dejavnosti na ravni EU ali mednarodni ravni po sprejetju
načrta ugotovljeni novi pomembni vplivi.
24. člen
(obveščanje o zadevah, ki vplivajo na okoljsko stanje morja)
(1) Če ministrstvo pri preverjanju napredka za dosega‑
nje ciljev načrta ugotovi novo obremenitev, ki ima lahko vpliv
na okoljsko stanje morskih voda iz 4. člena te uredbe in je ni
mogoče rešiti z ukrepi, sprejetimi na nacionalni ravni, ali je
povezana z izvajanjem druge politike EU ali mednarodnega
sporazuma, ali je ukrepanje organov EU, po oceni ministrstva,
potrebno, lahko o tem obvesti Komisijo in Svet ter o tem pre‑
dloži tudi ustrezne utemeljitve ter ustrezna priporočila glede
ukrepanja.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka, še posebej v po‑
vezavi z vplivi na območja varovanih in zavarovanih območij
v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, vključno s
posebnimi varstvenimi območji (območja Natura 2000), se
ministrstvo lahko samo ali skupaj s pristojnimi organi drugih
zainteresiranih držav članic obrne na organ ali mednarodno
organizacijo, pristojno za ukrepanje, da bi prišlo do obravnave
in morebitnega sprejetja ukrepov, ki bi omogočali ohranjanje
ali, kadar je to primerno, ponovno vzpostavitev celovitosti,
strukture in delovanja morskih ekosistemov.

22. člen
(oblika načrta in podatki o načrtu in organih, pristojnih
za pripravo načrta)
(1) Načrt vsebuje besedilni del, preglednice in kartograf‑
ske priloge.
(2) Za potrebe poročanja Komisiji o napredku se podatki
iz načrta oblikujejo v tehničnih obrazcih, usklajenih na ravni
EU.
(3) Podatki o načrtu in njegovih posodobitvah se za potre‑
be prikaza in prenosa ter nadaljnje obdelave hranijo v vodnem
katastru v skladu s predpisi, ki urejajo vode, ob upoštevanju
tehničnih obrazcev iz prejšnjega odstavka, ki jih ministrstvo
lahko objavi na svoji spletni strani.
(4) Podatke o organih iz priloge 2 te uredbe se lahko po
izvedbi začetne presoje iz 8. člena te uredbe spremeni in o
tem obvesti Komisijo v skladu s tretjim odstavkom 23. člena
te uredbe.
23. člen
(poročila o napredku pri pripravi posameznih poglavij načrta
in njihovih posodobitev)
(1) Ministrstvo poroča Komisiji in drugim državam člani‑
cam EU o načrtu v skladu s prejšnjim členom in v rokih, dolo‑
čenih s časovnim načrtom iz 25. člena te uredbe.
(2) Dostop do podatkov o načrtu ter njegovih posodo‑
bitvah mora ministrstvo zagotoviti Komisiji, drugim državam
članicam EU, zainteresirani javnosti ter organom mednarodnih
sporazumov najpozneje tri mesece po njihovi potrditvi.
(3) O spremembi pristojnega organa iz četrtega odstavka
prejšnjega člena mora ministrstvo v roku šestih mesecev od
spremembe poročati Komisiji.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora ministrstvo
v treh letih po potrditvi programa ukrepov iz 6. točke 6. člena te
uredbe ali njegove posodobitve Komisiji predložiti kratko zača‑
sno poročilo o napredku pri izvajanju programa ukrepov.
(5) Poleg podatkov o programu ukrepov mora ministrstvo
na svetovnem spletu najpozneje do leta 2013 objaviti tudi
podatke o:

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
25. člen
(časovni načrt priprave)
Ministrstvo mora do:
– 15. januarja 2011 sporočiti Komisiji podatke o organu,
pristojnemu za pripravo, usklajevanje in izvajanje načrta v skla‑
du s prilogo 2 te uredbe, in podatke o podregiji, ki bo izhodišče
za pripravo načrta;
– 15. julija 2012 pripraviti začetno presojo iz 8. člena te
uredbe;
– 15. julija 2012 določiti značilnosti dobrega okoljskega
stanja iz 9. člena te uredbe;
– 15. julija 2012 določiti okoljske ciljne vrednosti in s tem
povezane kazalnike iz 10. člena te uredbe;
– 15. julija 2014 določiti in začeti izvajati program mo‑
nitoringa iz 11. člena te uredbe, razen če predpisi, ki urejajo
posamezne elemente monitoringa, ne določajo drugače;
– 1. januarja 2015 pripraviti program ukrepov iz 12. člena
te uredbe in
– 1. januarja 2016 zagotoviti začetek izvajanja programa
ukrepov iz 12. člena te uredbe.
26. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-48/2010
Ljubljana, dne 18. novembra 2010
EVA 2010-2511-0015
Vlada Republike Slovenije
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
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PRILOGA 1
Deskriptorji kakovosti za določanje dobrega okoljskega stanja morskih voda
Dobro okoljsko stanje morskih voda se opisuje z naslednjimi deskriptorji:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Biotska raznovrstnost se ohranja. Kakovost in navzočnost habitatnih tipov ter
razporeditev in številčnost vrst so v skladu s prevladujočimi fiziografskimi,
geografskimi in podnebnimi pogoji.
Neavtohtone vrste, ki so posledica človekovih dejavnosti, so na ravneh, ki ne
škodujejo ekosistemom.
Populacije vseh rib in lupinarjev, ki se izkoriščajo v komercialne namene, so
znotraj varnih bioloških meja in imajo takšno razporeditev starosti in velikosti
populacije, ki je značilna za zdrav stalež.
Vsi deli morskih prehranjevalnih verig so po razpoložljivih podatkih navzoči v
normalnih količinah, so normalno raznoliki in na ravneh, ki lahko zagotavljajo
dolgoročno številčnost vrst in ohranitev njihove polne sposobnosti razmnoževanja.
Evtrofikacija, ki jo povzroči človek, in zlasti njeni škodljivi učinki, kakor so upad
biotske raznovrstnosti, poslabšanje ekosistemov, škodljivo cvetenje alg in
pomanjkanje kisika v spodnjih plasteh voda, so minimalni.
Neoporečnost morskega dna je na ravni, ki zagotavlja zaščito zgradbe in nalog
ekosistemov ter preprečuje škodljive vplive zlasti na bentoške ekosisteme.
Trajna sprememba hidrografskih pogojev ne škoduje morskim ekosistemom.
Koncentracije onesnaževal so na ravneh, ki ne povzročajo onesnaženosti.
Onesnaževala v ribah in drugi morski hrani, namenjeni za prehrano ljudi, ne
presegajo ravni, ki jih določajo predpisi s področja varstva okolja ali predpisi s
področja zdravstvene ustreznosti živil.
Lastnosti in količine morskih odpadkov ne škodujejo obalnemu in morskemu
okolju.
Vnos energije, vključno s podvodnim hrupom, je na vseh ravneh tak, da ne
škoduje morskemu okolju.

PRILOGA 2
Podatki o organu, pristojnemu za pripravo načrta
Podatki o organu, pristojnemu za pripravo načrta, morajo obsegati:
1.
ime in naslov pristojnega organa ali organov – uradno ime in naslov določenega
pristojnega organa ali organov;
2.
pravni status pristojnega organa ali organov – kratek opis pravnega statusa
pristojnega organa ali organov;
3.
pristojnosti – kratek opis pravnih in upravnih pristojnosti pristojnega organa ali
organov in njihova vloga glede morskih voda iz 2. člena te uredbe;
4.
članstvo – seznam in povzetek institucionalnih povezav pristojnega organa z
drugimi organi za zagotovitev usklajene priprave in izvajanja načrta v okviru
morske regije in podregije iz 4. člena te uredbe;
5.
regijsko ali podregijsko usklajevanje – povzetek mednarodnih sporazumov in
njihovih organov, vzpostavljenih za zagotovitev usklajevanja med državami
članicami, katerih morske vode spadajo v isto morsko regijo ali podregijo ter opis
njihove vloge pri pripravi in usklajevanju načrta, navedba njihovega naziva in
naslova ter seznam predpisov, ki so njihova podlaga za delovanje.

Priloga
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PRILOGA 3
Okvirni seznam značilnosti, obremenitev in vplivov
Preglednica 1
Značilnosti
Fizikalne in kemijske
lastnosti:
− topografija in batimetrija morskega dna
− letni in sezonski temperaturni režim ter ledena
prevleka, hitrost tokov, navpični tok morske vode
(upwelling), izpostavljenost valovom, značilnosti
mešanja, prosojnost, zadrževalni čas
− prostorska in časovna porazdelitev slanosti

Habitatni tipi:

− prostorska in časovna porazdelitev hranil:
a) raztopljeni anorganski dušik DIN
b) celokupni dušik TN
c) raztopljeni anorganski fosfor DIP
d) celokupni fosfor TP
e) celokupni organski ogljik TOC in kisik
− prevladujoči habitatni tip(i) morskega dna in vodnega
stolpca z opisom fizikalnih in kemijskih lastnosti,
kakor so globina, temperaturni režim vode, tokovi in
druga gibanja vode, slanost, zgradba in substratna
sestava morskega dna
− prepoznavanje in določanje posebnih habitatnih
tipov, še zlasti tistih, določenih na podlagi predpisov
in mednarodnih konvencij s področja ohranjanja
narave, ali tistih, ki so pomembni za znanost ali
biotsko raznovrstnost
− habitati na območjih, ki zaradi svojih značilnosti,
kraja ali strateškega pomena potrebujejo posebno
navedbo. To lahko vključuje območja, na katerih so
obremenitve pomembne ali posebne, ali območja, ki
potrebujejo poseben režim varstva

3
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Biološke lastnosti:
− opis življenjskih združb, povezanih s prevladujočimi
habitati morskega dna in vodnega stolpca, ki
vključuje
informacije
o
fitoplanktonskih
in
zooplanktonskih združbah, vključno z vrstami ter
sezonsko in geografsko spremenljivostjo
− informacije o kritosemenkah, makroalgah in
bentoških nevretenčarjih, vključno z vrstno sestavo,
posameznimi živalskimi vrstami, biomaso in
letno/sezonsko spremenljivostjo
− prikaz informacije o sestavi populacije rib, vključno s
številčnostjo, območjem razširjenosti in zgradbo
starosti ali velikosti populacije
− opis
populacijske
dinamike,
naravnega
in
dejanskega območja razširjenosti ter statusa vrst
morskih sesalcev in plazilcev, ki živijo v tej morski
regiji ali podregiji
− opis dinamike populacije, naravnega in dejanskega
območja razširjenosti ter statusa vrst morskih ptic, ki
živijo v morski regiji ali podregiji
− opis dinamike populacije, naravnega in dejanskega
območja razširjenosti ter statusa drugih vrst, ki živijo
v morski regiji ali podregiji v skladu s predpisi, ki
urejajo ohranjanje narave, ali mednarodnimi
sporazumi
− seznam časovnega pojavljanja, številčnosti in
prostorske porazdelitve tujerodnih vrst ali po potrebi
genetsko ločenih oblik avtohtonih vrst, ki živijo v
morski regiji ali podregiji
Druge značilnosti:
− opis stanja glede kemikalij, vključno z nevarnimi
kemikalijami,
onesnaženostjo
sedimentov,
kontaminiranimi območji, težave z zdravjem in
okužbe organizmov, zlasti tistih, namenjenih za
prehrano ljudi
− opis katerih koli drugih lastnosti ali posebnosti, ki so
značilne za morsko regijo ali podregijo
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Preglednica 2
Obremenitve in vplivi
Fizične izgube:
− izravnava dna in brežin, npr. zaradi antropogenih
posegov, odmetavanja izkopanega materiala
− tlakovanje ali pozidava (npr. s trajnimi gradnjami ali
nasutji)

Fizična škoda:

Druge
motnje:

fizične

Poseganje
v
hidrološke procese:

Onesnaževanje
nevarnimi snovi:

z

− spremembe v sedimentaciji (npr. zaradi izpustov,
povečanega vnosa celinskih voda, izkopavanja ali
odstranjevanja izkopanega materiala)
− obraba morskega dna (npr. zaradi komercialnega
ribolova, čolnarjenja, sidranja)
− selektivni odvzemi (npr. raziskovanje in izkoriščanje
živih in neživih virov na in pod morskim dnom)

− podvodni hrup (npr. zaradi
podvodne akustične opreme)
− odpadki v morju

ladijskih

prevozov,

− bistvene spremembe v toplotnem režimu (npr. zaradi
izpustov iz elektrarn)
− bistvene spremembe v slanosti (npr. zaradi
konstrukcij, ki spreminjajo gibanje vode, odvzema
vode)

− vnos sintetičnih spojin (npr. bistvene prednostne snovi
v skladu s predpisom, ki določa stanje površinskih
voda, biološko aktivne snovi, kakor so pesticidi,
premazi proti obraščanju, farmacevtski izdelki, npr.
zaradi uhajanja iz razpršenih virov, onesnaženja z
ladij, izpustov v ozračje)
− vnos nesintetičnih snovi in spojin (npr. težke kovine,
ogljikovodiki, zaradi onesnaženja z ladij ter iskanja in
izkoriščanja nafte, plina in mineralov, izpustov v
ozračje, rečnih vnosov)
− vnos radioaktivnih snovi
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Sistematično
in
namerno izpuščanje
snovi:

Obogatitev s hranili
in
organskimi
snovmi:

Biološke motnje:

− vnos drugih snovi v trdnem, tekočem ali plinastem
stanju v morske vode zaradi njihovega sistematičnega
in namernega izpuščanja v morsko okolje v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo okolja, in mednarodnimi
konvencijami

− vnosi gnojil in drugih nitratov, bogatih z dušikom in
fosforjem (npr. iz točkovnih in razpršenih virov,
vključno s kmetijstvom, ribogojstvom, vnosi iz ozračja)
− vnosi organskih snovi (npr. iz odtočnih kanalov,
marikulture, rek)
− uvajanje mikrobnih patogenov
− uvajanje tujerodnih vrst in premestitve
− izbirna ekstrakcija vrst, vključno z naključnim ulovom
neciljnih vrst (npr. zaradi komercialnega in
rekreacijskega ribolova)
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PRILOGA 4
Izhodišča, ki se upoštevajo pri določitvi okoljskih ciljnih vrednosti
Pri določitvi okoljskih ciljnih vrednosti je treba upoštevati, da:
1.
so morske vode opisane z naborom elementov iz priloge 3 te uredbe;
2.
ciljne vrednosti:
− določajo pogoje, ki so načrtovani z določitvijo dobrega okoljskega
stanja,
− omogočajo izvajanje monitoringa in oceno stanja, skupaj s
pripadajočimi kazalniki in so merljive,
− upoštevajo izvedljivost programa ukrepov;
3.
je načrtovano okoljsko stanje treba določiti z merljivimi lastnostmi delov,
značilnih za morske vode znotraj morske regije ali podregije;
4.
so ciljne vrednosti dosledne in ne smejo biti v medsebojnem nasprotju;
5.
so finančna sredstva za doseganje ciljnih vrednosti določena;
6.
so časovni roki za doseganje ciljnih vrednosti, vključno z morebitnimi
vmesnimi ciljnimi vrednostmi, določeni;
7.
so kazalci, namenjeni za nadzorovanje napredka in usmerjanje upravnih
odločitev za doseganje ciljnih vrednosti, določeni;
8.
so ciljne in mejne referenčne točke (ciljne in mejne vrednosti) določene;
9.
ciljne vrednosti upoštevajo socialne in gospodarske razmere;
10.
se preučuje zastavljene okoljske ciljne vrednosti in s tem povezane
kazalnike ter ciljne in mejne referenčne točke, oblikovane na podlagi
okoljskih ciljev, z namenom, da se presodi, ali bi morskim vodam iz 4. člena
te uredbe znotraj morske regije z doseganjem ciljnih vrednosti zagotovili
zastavljeno stanje;
11.
so uporabljene primerljive ciljne vrednosti, najpomembnejše za morsko
regijo ali podregijo, z namenom doseči okoljske cilje, določene s predpisi s
področja varstva okolja, ohranjanja narave, upravljanja voda in
mednarodnimi sporazumi;
12.
mora presoja, ali bo doseganje ciljnih vrednosti v morskemu okolju glede na
določen okoljski cilj zagotovilo ustrezno stanje, temeljiti na celoviti preučitvi
različnih ciljnih vrednosti in kazalnikov.
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PRILOGA 5
Priprava programov monitoringa
Pri pripravi programov monitoringa okoljskega stanja morja je treba:
1.
zagotoviti informacije za presojo okoljskega stanja in informacije za oceno
napredka ali nazadovanja pri doseganju dobrega okoljskega stanja;
2.
zagotoviti informacije, ki omogočajo prepoznavanje ustreznih kazalnikov za
okoljske ciljne vrednosti;
3.
zagotoviti informacije, ki omogočajo presojo vpliva ukrepov na okoljsko
stanje;
4.
zagotoviti vključitev aktivnosti, s katerimi se ugotovi vzrok spremembe, ki
omogoča uvedbo ukrepov, potrebnih za ponovno doseganje dobrega
okoljskega stanja, če se ugotovi, da je prišlo do odmikanja od želenega
stanja;
5.
zagotoviti informacije o kemičnih onesnaževalih v vrstah, ki se uporabljajo
za prehrano ljudi z območij komercialnega ribolova;
6.
vključiti aktivnosti za potrditev, da ukrepi prispevajo k doseganju želenega
stanja, ne pa k poslabševanju;
7.
zbrati informacije v okviru morskih regij ali podregij;
8.
zagotoviti primerljivost ocenjevalnih pristopov (metod ocenjevanja) med
morskimi regijami ali podregijami ter znotraj njih;
9.
uporabljati tehnične specifikacije in standardizirane metode za spremljanje
stanja, usklajene na ravni EU, da se omogoči primerljivost informacij;
10.
zagotoviti čim boljšo združljivost z obstoječimi programi na regionalni in
mednarodni ravni, da se doseže skladnost med temi programi in izogne
podvajanju prizadevanj, z uporabo tistih smernic za spremljanje, ki so
najpomembnejše za zadevno morsko regijo ali podregijo;
11.
presojo o bistvenih spremembah okoljskih pogojev ter nove in nastajajoče
zadeve vključiti že kot del začetne presoje;
12.
obravnavati ustrezne sestavine iz priloge 3 te uredbe in njihovo naravno
spremenljivost kot del začetne presoje ter oceniti trende doseganja
okoljskih ciljev, ob uporabi določenih kazalnikov in njihovih mejnih ali ciljnih
referenčnih vrednosti.

8

Uradni list Republike Slovenije

Št.

92 / 19. 11. 2010 /

Stran

13947

PRILOGA 6
Programi ukrepov
Vrste ukrepov za doseganje ciljev načrta so:
1.
nadzorovanje obremenitev morskih voda:
− upravljavski ukrepi, ki vplivajo na dovoljeno stopnjo obremenitev iz
človekovih dejavnosti;
2.
nadzorovanje vplivov:
− upravljavski ukrepi, ki nadzorujejo dovoljeno stopnjo vpliva na sestavne
dele morskih ekosistemov;
3.
nadzori nad prostorskimi in časovnimi porazdelitvami obremenitev:
− upravljavski ukrepi, ki vplivajo na to, kje in kdaj se dovoli dejavnost, ki je
vir obremenitve morskih voda;
4.
ukrepi za usklajevanje upravljanja:
− pravne in organizacijske podlage ter orodja, ki zagotavljajo, da je
upravljanje morskega okolja usklajeno;
5.
ukrepi za izboljšanje sledljivosti onesnaženosti morja, kadar je to tehnično
in finančno izvedljivo;
6.
gospodarske pobude:
− upravljavski ukrepi, ki so v gospodarskem interesu tistih, ki uporabljajo
morske vode in morske ekosisteme za delovanje na način, ki prispevajo
k doseganju cilja dobrega okoljskega stanja;
7.
orodja za ublažitev vplivov na morske vode in sanacijo:
− upravljavska orodja, ki usmerjajo človekove dejavnosti k obnavljanju
poškodovanih delov morskih ekosistemov;
8.
komunikacija, vključevanje interesnih skupin in večanje ozaveščenosti
javnosti.
Pri pripravi programa ukrepov je treba upoštevati ukrepe, ki vplivajo na okoljsko
stanje morskih voda in se že izvajajo na podlagi predpisov s področja upravljanja
voda, varstva okolja, ohranjanja narave in lahko vključujejo tudi prostorske ukrepe,
s katerimi se dodatno prispeva k zaščiti raznovrstnosti morskih ekosistemov.

9
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Sklep o preoblikovanju Filmskega sklada
Republike Slovenije, javnega sklada,
v Slovenski filmski center, javno agencijo
Republike Slovenije

Na podlagi 2. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list
RS, št. 52/02 in 51/04 – EZ-A) in prvega odstavka 24. člena
Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Repu‑
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10) je Vlada Republike
Slovenije sprejela

SKLEP
o preoblikovanju Filmskega sklada Republike
Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski
center, javno agencijo Republike Slovenije
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(ustanovitev agencije)
S tem sklepom se Filmski sklad Republike Slovenije, javni
sklad, ki je bil ustanovljen s Sklepom o ustanovitvi Filmskega
sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS,
št. 96/00, 111/00, 66/01, 84/01, 85/02 in 77/08 – ZJS-1), preo‑
blikuje v Slovenski filmski center, javno agencijo (v nadaljnjem
besedilu: agencija).
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
(pravna osebnost in ustanoviteljstvo)
Agencija je pravna oseba javnega prava in je posredna
uporabnica proračuna Republike Slovenije v skladu s predpisi
s področja javnih financ in javnih agencij.
Agencija nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in
za svoj račun v okviru z zakonom in s tem sklepom določenih
nalog.
Za področje delovanja agencije je pristojno ministrstvo,
pristojno za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. člen
(ime in sedež)
Ime agencije je: Slovenski filmski center, javna agencija.
Ime agencije v angleškem jeziku je: Slovenian Film Cen‑
tre (SFC).
Skrajšano ime agencije je: Slovenski filmski center
(SFC).
Sedež agencije je v Ljubljani. Poslovni naslov agencije je:
Miklošičeva ulica 38, Ljubljana.
Agencija je ustanovljena za nedoločen čas.
Ustanoviteljica agencije je Republika Slovenija. Ustanovi‑
teljske pravice in obveznosti v agenciji izvršuje Vlada Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
4. člen
(žig)
Agencija pri poslovanju uporablja enobarven žig okrogle
oblike s premerom 35 mm, obrobljen z dvema koncentričnima
krogoma, z grbom Republike Slovenije v sredini in naslednjim
besedilom v koncentričnih krogih: »REPUBLIKA SLOVENIJA,
SLOVENSKI FILMSKI CENTER, JAVNA AGENCIJA, LJU‑
BLJANA«.
Agencija lahko uporablja pomanjšan enobarven žig okro‑
gle oblike s premerom 20 mm, obrobljen z enim krogom, z
grbom Republike Slovenije v sredini in naslednjim besedilom v
koncentričnih krogih: »Slovenski filmski center«.
Direktor agencije lahko z internim splošnim aktom podrob‑
neje uredi vsa vprašanja v zvezi z uporabo žigov agencije.

Uradni list Republike Slovenije
III. NAMEN, DEJAVNOST IN NALOGE AGENCIJE
5. člen
(namen agencije)
Agencija spodbuja ustvarjalnost na filmskem in avdiovi‑
zualnem področju, ustvarja ustrezne pogoje za filmsko in avdi‑
ovizualno dejavnost, razvoj in izobraževanje v zvezi s filmsko
in avdiovizualno dejavnostjo v Republiki Sloveniji ter izvajanje
drugih dejavnosti, določenih z nacionalnim programom za kul‑
turo in Zakonom o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZSFCJA).
Agencija opravlja z zakonom določene naloge v javnem
interesu in z namenom zagotovitve možnosti trajnega razvoja
filmske in avdiovizualne dejavnosti. Agencija odloča o izbiri
projektov, ki se financirajo iz državnega proračuna, strokovno,
neodvisno in samostojno. Pri tem upošteva letni program dela
in svoj finančni načrt.
6. člen
(dejavnosti)
Dejavnosti agencije so v skladu z Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) raz‑
vrščene:
– J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
video filmov, televizijskih oddaj;
– J59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj;
– J59.140 Kinematografska dejavnost;
– J63.120 Obratovanje spletnih portalov;
– J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejav‑
nosti;
– M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo;
– J58.190 Drugo založništvo;
– M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na podro‑
čju družboslovja in humanistike;
– N82.300 Organiziranje sejmov, razstav in srečanj;
– O84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovi‑
tejše poslovanje;
– O84.110 Splošna dejavnost javne uprave;
– P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposablja‑
nje na področju kulture in umetnosti;
– R91.012 Dejavnost arhivov.
7. člen
(naloge)
Agencija opravlja naslednje naloge:
– izvaja nacionalni program za kulturo v delu, ki pokriva
filmske in avdiovizualne dejavnosti, ter spremlja in analizira
stanje s svojega delovnega področja;
– skrbi za kakovostno rast filmske in avdiovizualne de‑
javnosti, pospešuje ustvarjalnost in produkcijo na filmskem in
avdiovizualnem področju ter skrbi za predstavitev dosežkov na
svojem področju;
– odloča o izbiri projektov s področja filmske in avdiovi‑
zualne dejavnosti, ki se financirajo iz sredstev agencije, ter z
izbranimi prijavitelji teh projektov sklepa pogodbe o financira‑
nju;
– sodeluje z Radiotelevizijo Slovenija pri načrtovanju in
razvoju slovenske filmske produkcije;
– spremlja ter nadzoruje delo in porabo javnih sredstev
izvajalcev kulturnih projektov na področju filmskih in avdiovizu‑
alnih dejavnosti v Republiki Sloveniji;
– omogoča izvedbo festivala, na katerem je predstavljena
slovenska filmska produkcija preteklega obdobja;
– podpira delovanje in sodeluje z interesnimi organizacija‑
mi na področju filmskih in avdiovizualnih dejavnosti ter s tujimi
sorodnimi organizacijami;
– spodbuja razvoj filmske in avdiovizualne kulture, razvoj
visokošolskega izobraževanja za umetniške poklice s področja
avdiovizualnih dejavnosti in razvoj filmske vzgoje;

Uradni list Republike Slovenije
– spodbuja razvoj tehnologije in infrastrukture na filmskem
in avdiovizualnem področju, zlasti razvoj digitalizacije celotne
kinematografske verige od produkcije do prikazovanja;
– skupaj s strokovnimi združenji avtorjev in neodvisnih
producentov skrbi za izvedbo in podeljevanje priznanj ter de‑
narnih nagrad na področju filmskih in avdiovizualnih dejavnosti
v Republiki Sloveniji;
– sodeluje z državnimi organi in civilno družbo pri načrto‑
vanju strateških usmeritev na področju filmske in avdiovizualne
dejavnosti;
– skrbi za promocijo ter eksploatacijo filmske in avdiovi‑
zualne dejavnosti v Republiki Sloveniji in tujini;
– izvaja naloge trženja filmskih lokacij na območju Repu‑
blike Slovenije z namenom spodbujanja gospodarskega razvo‑
ja, določene v letnem programu dela in finančnem načrtu;
– skrbi za sodelovanje z evropskimi in drugimi mednaro‑
dnimi institucijami s področja filmske in avdiovizualne dejav‑
nosti, zlasti pri podporah in dodeljevanju paritetnih sredstev s
področja filmske in avdiovizualne dejavnosti;
– skrbi za delovanje ter povezanost javnih institucij in
zasebnih pobud na področju filmske in avdiovizualne dejav‑
nosti v obliki promocije Republike Slovenije v okviru filmske
produkcije;
– opravlja druge strokovne naloge na področju filmske
in avdiovizualne dejavnosti z namenom, za katerega je bila
ustanovljena.
Agencija je pri izvajanju svojih nalog samostojna.
8. člen
(izvajanje nalog)
Agencija posluje v skladu z letnim programom dela in
finančnim načrtom, ki ju sprejme svet v soglasju z vlado.
Finančni načrt iz prejšnjega odstavka mora biti sprejet v
roku, ki ga določajo javnofinančni predpisi.
IV. NOTRANJA ORGANIZACIJA
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13. člen
(imenovanje članov sveta)
Vlada imenuje v svet štiri člane na predlog ministrstva od
katerih predlaga enega člana Rektorska konferenca Republike
Slovenije, enega člana Radiotelevizija Slovenija in enega člana
javni zavod Filmski studio Viba film Ljubljana, enega člana pa
predlaga ministrstvo izmed strokovnjakov s področja pravnih
oziroma finančnih znanosti. Vlada imenuje v svet dva člana
na predlog strokovnih združenj avtorjev s področja filmskih in
avdiovizualnih dejavnosti in dva člana na predlog neodvisnih
producentskih združenj.
Ministrstvo, pristojno za kulturo, pozove institucije in zdru‑
ženja iz prejšnjega odstavka k posredovanju predlogov kandi‑
datov za člane sveta najmanj 90 dni pred potekom mandata
članov sveta in jim določi rok za posredovanje predlogov, ki ne
sme biti krajši od 15 dni. Poziv se objavi tudi na spletni strani
ministrstva.
Če združenja ne predlagajo zadostnega števila kandida‑
tov za člane sveta v roku, ki ga je določilo ministrstvo, manjka‑
joče člane imenuje vlada na predlog ministrstva.
14. člen
(pogoji za imenovanje člana sveta)
Za člana sveta je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo;
– je strokovnjak s področja dela oziroma dejavnosti agen‑
cije;
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kazni‑
vega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Člani sveta ne morejo biti osebe, zaposlene v agenciji, in
funkcionarji izvršilne veje oblasti.
Člani sveta ne smejo sodelovati pri odločanju o zadevah,
s katerimi so osebno, poslovno ali kakor koli drugače interesno
povezani.
15. člen

9. člen

(naloge sveta)

(notranja organizacija)

Svet:
– skrbi, da agencija deluje v javnem interesu;
– nadzoruje zakonitost dela in poslovanja agencije;
– daje direktorju usmeritve in navodila za delo;
– sprejema program dela, finančni načrt in kadrovski
načrt, ki jih predloži v soglasje vladi;
– sprejema letno poročilo in druga poročila agencije, ki
ju predloži v soglasje vladi;
– predlaga imenovanje in razrešitev direktorja agencije;
– daje soglasje k aktu o notranji organizaciji in sistemiza‑
ciji delovnih mest;
– daje soglasje k aktu o izvedbi postopka izbire projektov
ter pogojev in merila za izbor projektov;
– daje mnenja o drugih notranjih aktih agencije;
– sprejme mnenje o odločitvi direktorja, ki je drugačna
od odločitve strokovne komisije v skladu z drugim odstavkom
11. člena ZSFCJA;
– odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in po‑
krivanju presežka odhodkov nad prihodki na predlog direktorja
in v soglasju z vlado;
– imenuje člane strokovno programskih komisij;
– imenuje pooblaščenega revizorja za pregled letnega
poročila agencije;
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja;
– odloča o drugih vprašanjih in opravlja druge zadeve, po‑
trebne za izvedbo posameznih predpisov, za katere ni izrecno
določena pristojnost drugega organa.
Svet oziroma osebe, ki jih svet pooblasti, lahko pregledu‑
jejo poslovne knjige in poslovno dokumentacijo agencije.
Direktor mora svetu na njegovo zahtevo predložiti poročilo
o opravljanju nalog v zvezi z zadevami iz svoje pristojnosti.

Notranjo organizacijo agencije določa splošni akt o notra‑
nji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest agencije.
V. ORGANI
10. člen
(organa)
Organa agencije sta svet agencije (v nadaljnjem besedilu:
svet) in direktor.
1. Svet
11. člen
(število in mandat članov sveta)
Svet ima osem članov. Mandat članov sveta traja pet let,
z možnostjo ponovnega imenovanja. Člane sveta imenuje in
razrešuje vlada.
Predsednika sveta in njegovega namestnika izvoli svet
izmed svojih članov na konstitutivni seji.
12. člen
(konstituiranje sveta)
Konstitutivno sejo sveta skliče direktor agencije najkasne‑
je v roku osmih dni po imenovanju članov sveta.
Članom sveta začne teči mandat z dnem konstituiranja
sveta.
Svet zaseda po potrebi, vendar najmanj trikrat letno.
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16. člen

22. člen

(odločanje sveta)

(pogoji za imenovanje direktorja)

Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. Če
je rezultat neodločen, odloči glas predsednika.
Glasovanje o predlogu za imenovanje oziroma razrešitev
direktorja je tajno.
Svet je sklepčen, če je na seji prisotnih vsaj pet članov.
Podrobnejše delo sveta, predvsem sklicevanje sej, vode‑
nje sej, vzdrževanje reda, način odločanja na sejah, vodenje
zapisnika in druga vprašanja dela sveta se določijo s poslov‑
nikom.

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj visokošolsko izobrazbo druge stopnje ozi‑
roma izobrazbo, ki ustreza tej izobrazbi v skladu z veljavnimi
predpisi;
– ima vsaj deset let delovnih izkušenj;
– je strokovnjak s področja dela agencije;
– obvlada vsaj en svetovni jezik na višji ravni;
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kazni‑
vega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.

17. člen
(dolžnosti in odgovornosti članov sveta)
Člani sveta morajo pri svojem delu ravnati nepristransko
in s skrbnostjo dobrega gospodarja ter varovati poslovno skriv‑
nost javne agencije.
Člani sveta se morajo izločiti pri odločanju o zadevah, v
katerih so oni ali z njimi povezane osebe udeleženi kot uporab‑
niki storitev javne agencije.
Člani sveta so odgovorni za škodo, ki nastane kot posle‑
dica kršitve njihovih dolžnosti.
Člani sveta so upravičeni do sejnin in povračila drugih
stroškov v skladu s predpisom, ki ga izda vlada na predlog
ministra, pristojnega za finance.
18. člen
(predčasna razrešitev člana sveta)
Svet lahko razreši člana sveta pred potekom mandata, za
katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev;
– če se v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena ne
izloči pri odločanju o zadevah, pri katerih bi se moral izločiti;
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi in sklepom
o imenovanju;
– ne opravlja svojih nalog in se ne udeležuje sej;
– s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči večjo
škodo ali zanemarja ali malomarno opravlja svoje naloge.
Ob predčasni razrešitvi člana se za čas do poteka manda‑
ta sveta imenuje nadomestni član. Imenovanje nadomestnega
člana se izvede smiselno imenovanju članov sveta ob poteku
mandata.
19. člen
(poslovnik sveta)
Svet najpozneje v 60 dneh po konstitutivni seji sprejme
poslovnik sveta.
2. Direktor
20. člen
(splošno)
Direktor zastopa in predstavlja agencijo, organizira in vodi
poslovanje agencije ter odgovarja za zakonitost in strokovnost
dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov z javnimi in drugimi
sredstvi ravnati s skrbnostjo vestnega gospodarja.
21. člen
(imenovanje direktorja)
Direktorja imenuje in razrešuje vlada na predlog sveta.
Svet direktorja predlaga na podlagi javnega natečaja, ki ga
izvede v skladu z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja
javnih uslužbencev.
Mandat direktorja traja pet let. Po poteku mandata lahko
vlada isto osebo ponovno imenuje za direktorja agencije, ven‑
dar največ enkrat.

23. člen
(sklenitev pogodbe z direktorjem)
Direktor sklene pogodbo o zaposlitvi s predsednikom
sveta.
24. člen
(naloge in odgovornosti direktorja)
Direktor opravlja svojo funkcijo poklicno in s polnim de‑
lovnim časom.
Direktor zagotavlja, da agencija posluje v skladu z zako‑
nom, tem sklepom in splošnimi akti agencije. Pri svojem delu
mora varovati poslovno skrivnost agencije.
Direktor opravlja naslednje naloge:
– izdaja akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agen‑
cije, če s predpisi ni določeno drugače;
– pripravi predlog programa dela, finančnega in kadro‑
vskega načrta ter letno poročilo in druga poročila agencije;
– podpisuje akte, listine in druge dokumente ter sklepa
pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije;
– pripravi predlog akta o notranji organizaciji in sistemiza‑
ciji delovnih mest, ki ga sprejme svet;
– pripravi predlog akta o izvedbi postopka izbire projektov
ter pogojev in meril za izbor projektov;
– sprejema druge akte, ki določajo notranje delovanje
agencije in odnos z uporabniki storitev agencije;
– pripravlja strokovne podlage za opravljanje nalog sveta
ter izpolnjuje usmeritve in sklepe sveta;
– imenuje projektne in delovne skupine za izvedbo posa‑
meznih strokovnih nalog;
– na zahtevo sveta predloži poročilo o opravljanju nalog
iz svoje pristojnosti;
– sklepa pogodbe o zaposlitvi in odloča o drugih vpraša‑
njih, povezanih z delovnimi razmerji in kadrovskimi vprašanji;
– odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti za‑
poslenih na agenciji;
– predlaga člane strokovno programskih komisij;
– imenuje pomočnika direktorja agencije;
– odloča o sofinanciranju projektov na podlagi mnenj in
obrazloženih ocen strokovno programskih komisij;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem sklepom
in drugimi splošni akti agencije.
Direktor agencije je za svoje delo odgovoren ministru,
pristojnemu za kulturo, in vladi.
Direktor je odgovoren agenciji za škodo, ki jo povzroči s
svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem.
25. člen
(predčasna razrešitev direktorja)
Direktor je lahko predčasno razrešen, če:
– to zahteva sam;
– se izkaže, da ne izpolnjuje pogojev za imenovanje;
– stori dejanje, ki je v zakonu o javnih uslužbencih dolo‑
čeno kot hujša disciplinska kršitev;
– svoje delo opravlja nevestno, nestrokovno ali se izkaže,
da po delovnih in strokovnih kvalitetah ni primeren za opravlja‑
nje dela na položaju direktorja;
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– agencija ne dosega zadovoljivih rezultatov oziroma če
pri njenem delu prihaja do ponavljajočih se napak ali do težje
napake.
Predčasno ga razreši ustanovitelj z upravno odločbo na
predlog sveta ali na lastno pobudo. Zoper odločbo o razrešitvi
direktorja agencije ni pritožbe, mogoče pa je začeti upravni
spor.
V primeru predčasne razrešitve direktorja vlada za čas
do imenovanja novega direktorja imenuje vršilca dolžnosti di‑
rektorja. Ta mora biti strokovnjak s področja dela agencije in je
lahko imenovan največ za šest mesecev. Imenovanje vršilca
dolžnosti direktorja lahko vlada izvede brez javnega natečaja.
VI. DELOVANJE AGENCIJE
26. člen
(organizacija dela in način poslovanja agencije)
Organizacija, sistemizacija in vrednotenje delovnih mest
ter druga vprašanja, povezana z delovanjem agencije, se po‑
drobneje uredijo z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest, ki ga sprejme direktor na podlagi soglasja sveta
agencije.
Z notranjimi akti agencije se podrobneje uredijo tudi po‑
dročja javnega naročanja, varstva osebnih podatkov, evidence
prisotnosti na delu, računovodstva, izvedbe postopka izbire
projektov, pogojev in meril za izbor projektov ter Slovenskega
filmskega festivala. Direktor lahko z notranjim aktom uredi tudi
druga področja delovanja in poslovanja agencije.
Delovna razmerja, plače in drugi prejemki javnih usluž‑
bencev se urejajo v skladu z zakonodajo s področja delovnih
razmerij za javne uslužbence, zakonodajo s področja sistema
plač v javnem sektorju ter drugimi predpisi, ki veljajo oziroma
se uporabljajo za javne uslužbence v državni upravi.
Agencija vodi evidence vseh dodeljenih sredstev in druge‑
ga poslovanja ter arhive vseh predloženih in izdanih listin.
Agencija mora zagotoviti računalniško podporo za spre‑
mljanje in javni dostop do evidenc in arhivov iz prejšnjega
odstavka.
27. člen
(javnost dela)
Delovanje in poslovanje agencije je javno.
Agencija je dolžna zainteresirano javnost na primeren
način obveščati o svojem delu, nalogah in pristojnostih, o
pravicah in obveznostih uporabnikov ter postopkih za njihovo
uresničevanje in o drugih pomembnih okoliščinah, ki vplivajo
na odnose do javnosti.
Pri obveščanju iz prejšnjega odstavka je agencija dolžna
predvsem:
– v prostorih, v katerih poteka poslovanje z javnostjo, v pi‑
sni obliki posredovati v prejšnjem odstavku navedene podatke,
med njimi tudi podatke o direktorju agencije ter članih njenega
sveta in o imenu in priimku oseb, ki poslujejo z javnostjo ter
odgovornih oseb;
– organizirati ustrezno možnost pridobivanja informacij
tudi preko telefona in drugih zvez, za katere je zadostno teh‑
nično opremljena;
– organizirati ustrezno možnost dajanja pripomb in pre‑
dlogov javnosti na delo agencije, v ustni, telefonski, elektronski
in pisni obliki;
– v prostorih, v katerih poteka poslovanje z javnostjo, v pi‑
sni obliki navesti organ, ki nadzoruje delo agencije, ter podatke,
ki so potrebni za stik s tem organom.
Agencija mora vsakokratno letno poročilo objaviti na sple‑
tni strani agencije.
Agencija enkrat letno organizira javno razpravo o vsebini
letnega poročila in na podlagi javne razprave pripravi poročilo,
ki ga predloži svetu.
Za javnost dela iz prejšnjih odstavkov je odgovoren di‑
rektor agencije.

Št.

92 / 19. 11. 2010 /

Stran

13951

VII. STROKOVNO PROGRAMSKE KOMISIJE AGENCIJE
28. člen
(sestava in mandat strokovno programskih komisij)
Strokovno programske komisije agencije so posvetovalna
telesa direktorja, ki dajejo mnenja in ocene k predlogom projek‑
tov s področja filmske in avdiovizualne dejavnosti v postopkih
razdeljevanja javnih sredstev, predlagajo ukrepe kulturne politi‑
ke in druge razvojne ukrepe na področju filmske in avdiovizual‑
ne dejavnosti v Republiki Sloveniji ter opravljajo druge naloge,
predvsem pripravo strokovnih podlag in strokovnih mnenj o
zadevah s področja delovanja agencije.
Člani oziroma članice strokovno programskih komisij
agencije (v nadaljnjem besedilu: člani strokovno programskih
komisij) ne morejo biti člani sveta, direktor ali zaposleni v
agenciji in ne smejo sodelovati pri odločanju o zadevah, s
katerimi so osebno, poslovno ali kakor koli drugače interesno
povezani.
Strokovno programske komisije agencije štejejo tri čla‑
ne, ki jih izmed uglednih strokovnjakov s področja filmske in
avdiovizualne dejavnosti imenuje svet na predlog direktorja.
Strokovno programska komisija agencije lahko izjemoma šteje
enega člana, če se za izdelavo mnenja in ocene zahtevajo
specifična strokovna znanja.
Mandat članov komisije traja eno leto in se lahko ponovi,
vendar največ enkrat zaporedoma.
Delovanje strokovno programskih komisij se podrobneje
uredi s poslovnikom.
29. člen
(število in pristojnosti strokovno programskih komisij)
Direktor po predhodnem soglasju sveta agencije kot svoja
strokovno posvetovalna telesa imenuje najmanj naslednje stro‑
kovno programske komisije:
– za oblikovanje programov realizacije projektov,
– za oblikovanje programov razvoja projektov,
– za promocijo in distribucijo.
Za oblikovanje drugih programov, ki izhajajo iz splošnega
akta o izvedbi postopka za izbiro projektov, pogojev in meril za
izbor projektov, lahko imenuje direktor eno ali več strokovno
programskih komisij.
Strokovno programske komisije ocenijo prijavljene projek‑
te in svetujejo direktorju pri oblikovanju nacionalnega filmskega
programa.
30. člen
(članstvo v strokovno programski komisiji)
Za člana strokovno programske komisije je lahko ime‑
novan vsak, ki z rezultati dosedanjega ustvarjalnega dela,
strokovnim ugledom in nepristranskostjo izkazuje zmožnost
prispevati h kakovostnemu odločanju pri oblikovanju nacional‑
nega filmskega programa.
Direktor in svet sta v postopkih oblikovanja nacionalnega
filmskega programa dolžna upoštevati smernice veljavnega
nacionalnega programa za kulturo in v strokovno programske
komisije imenovati predstavnike zainteresirane strokovne jav‑
nosti, npr. scenariste, režiserje, igralce, direktorje fotografije,
scenografe, kostumografe, maskerje, oblikovalce zvoka, mon‑
tažerje, avtorje filmske glasbe, animatorje, producente, filmske
kritike, publiciste, programske direktorje filmskih festivalov, di‑
stributerje, prikazovalce oziroma druge osebe, ki izpolnjujejo
pogoje iz prejšnjega odstavka.
Nihče, ki je ustvarjalno, poslovno ali drugače povezan
s prijavljenim projektom, ne more biti član pristojne strokov‑
no programske komisije, ki svetuje direktorju pri ocenjevanju
projekta.
Člani strokovno programskih komisij za oblikovanje pro‑
gramov realizacije projektov, za oblikovanje programov razvoja
projektov in za promocijo in distribucijo v času odločanja in
času po prenehanju mandata ne smejo sodelovati pri realizaciji
filmov oziroma projektov, ki so bili uvrščeni v program iz pristoj‑
nosti njihove strokovne komisije.
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31. člen

(predčasno prenehanje mandata člana
strokovno programske komisije)
Direktor po predhodnem soglasju sveta razreši člana
strokovno programske komisije pred potekom njegovega man‑
data, če ta:
– sam zahteva razrešitev;
– ne opravlja svojih nalog;
– opravlja naloge nevestno, nestrokovno, pristransko ali
v nasprotju z namenom ustanovitve strokovno programske
komisije;
– razkriva podatke iz postopka oblikovanja programa
nepooblaščenim osebam;
– na podlagi drugega odstavka 28. člena tega sklepa ne bi
smel sodelovati pri delu strokovno programske komisije.
V primeru predčasne razrešitve člana strokovno program‑
ske komisije direktor ob predhodnem soglasju sveta za čas
do izteka mandata strokovno programske komisije imenuje
nadomestnega člana. Za imenovanje nadomestnega člana se
smiselno uporabljajo določbe o imenovanju novega člana.
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– iz naslova sodelovanja z mednarodnimi organizacijami
in ustanovami;
– iz donacij in sponzoriranja;
– iz drugih virov.
Prihodki agencije so namenjeni opravljanju dejavnosti in
nalog agencije, določenih z zakonom in tem sklepom, zagota‑
vljanju pogojev za delovanje agencije in financiranju odhodkov,
povezanih s tekočim poslovanjem agencije, kot so stroški dela,
stroški materiala in storitev, stroški investicijskega vzdrževanja
in nakupa opreme ter drugi stroški.
O uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokriva‑
nju presežka odhodkov nad prihodki odloča svet agencije na
predlog direktorja in v soglasju z vlado.
Agencija prihodke iz proračuna in odhodke iz sredstev
proračuna evidentira ločeno od prihodkov in odhodkov iz opra‑
vljanja storitev na trgu. Agencija presežek prihodkov nad od‑
hodki sredstev iz proračuna vplača v proračun. Ustanovitelj ne
krije presežka odhodkov nad prihodki iz opravljanja dejavnosti
na trgu.
35. člen
(presežek prihodkov nad odhodki)

VIII. SOFINANCIRANJE PROJEKTOV
32. člen
(splošno)
Agencija sofinancira projekte največ do 50 odstotkov vseh
izkazanih upravičenih stroškov.
Ne glede na prejšnji odstavek skupni odstotek sofinan‑
ciranja projekta ne more preseči 50 odstotkov vseh izkazanih
upravičenih stroškov projekta oziroma v primerih nizko prora‑
čunskega, otroškega ali mladinskega oziroma zahtevnega filma
80 odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov projekta.
Proizvodna cena nizko proračunskega filma iz prejšnjega
odstavka se izračuna kot povprečna proizvodna cena igrane‑
ga celovečernega filma, večinsko sofinanciranega iz javnih
sredstev v Republiki Sloveniji v zadnjih petih koledarskih letih.
Najmanj 20 odstotkov skupnega proračuna produkcije fil‑
ma ima izvajalec možnost porabiti v drugi državi članici Evrop‑
ske unije.
33. člen
(pogodba o sofinanciranju in akt o izvedbi postopka
izbire projektov ter pogojev in meril za izbor projektov)
Določbe pogodbe o sofinanciranju projektov se podrob‑
neje predpišejo v aktu o izvedbi postopka izbire projektov ter
pogojev in meril za izbor projektov.
V aktu o izvedbi postopka izbire projektov ter pogojev in
meril za izbor projektov se upoštevajo specifična merila zdru‑
žljivosti veljavne sheme državne pomoči glede kulturne vsebi‑
ne, vezanosti na ozemlje, intenzivnosti pomoči in dopolnilne
pomoči iz sporočila o kinematografiji.
Pogodba o financiranju realizacije projekta mora v prime‑
ru, da je projekt predhodno pridobil javna sredstva za razvoj
projekta, ta vključiti v skupni znesek financiranja.
Pogodba o financiranju realizacije projekta ne sme vklju‑
čevati stroškov distribucije, prikazovanja in promocije.
Producenti iz držav članic Evropske unije se pri sklepanju
pogodb enakovredno obravnavajo.
IX. FINANCIRANJE
34. člen
(splošno)
Agencija pridobiva sredstva:
– iz sredstev državnega proračuna, ki jih pridobi na pod‑
lagi pogodb, sklenjenimi s pristojnimi ministrstvi;
– iz prihodkov, pridobljenih s prodajo blaga in storitev;

Presežek prihodkov nad odhodki agencija:
– uporabi za opravljanje in razvoj dejavnosti;
– uporabi za plačilo delovne uspešnosti zaposlenih v javni
agenciji v skladu z zakonom ali
– vplača v proračun ustanovitelja.
O uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju
presežka odhodkov nad prihodki odloča svet na predlog direk‑
torja in v soglasju z ustanoviteljem.
X. RAZMERJA DO USTANOVITELJA
IN DO DRUGIH SUBJEKTOV
36. člen
(letni program dela)
Agencija v skladu z javnofinančnimi predpisi pripravi letni
program dela in finančni načrt za prihodnje koledarsko leto in
ga predloži v soglasje vladi.
V letnem programu dela agencije se določijo cilji in naloge
agencije, ki jih bo agencija uresničevala in opravljala v posa‑
meznem letu v skladu s sklepi in usmeritvami vlade, ter način
njihovega doseganja in uresničevanja.
K letnemu programu dela mora biti priložen opis večletne
strategije razvoja agencije, iz katerega morajo biti razvidni
prispevek agencije k splošnemu razvoju na področju filmske in
avdiovizualne dejavnosti, ukrepi za zagotavljanje kakovostnih
storitev agencije ter ukrepi za zagotavljanje učinkovite in na‑
menske porabe sredstev.
Obvezne sestavine letnega programa dela so dolgoročni
cilji, letni cilji, kadrovski načrt, specifikacija programa in druge
sestavine, predpisane z aktom o financiranju javnih agencij na
področju kulture.
37. člen
(poročanje)
Agencija najmanj enkrat letno pisno poroča ustanovitelju
o doseženih ciljih in dosežkih, izvajanju finančnih načrtov ter
izidih poslovanja v skladu s predpisi o javnih financah in raču‑
novodstvu.
XI. NADZOR
38. člen
(revizija in notranji nadzor)
V zvezi z delovanjem in poslovanjem agencije mora biti
vsako leto izvedena revizija, na podlagi katere se ugotovi

Uradni list Republike Slovenije

Št.

92 / 19. 11. 2010 /

Stran

13953

smotrnost in pravilnost poslovanja in ki jo opravi pooblaščena
revizijska družba.
Direktor s splošnim pravnim aktom določi ukrepe in sistem
notranjega nadzora poslovanja in upravljanja agencije v skladu
z zakonodajo, ki ureja javne finance.
Zakonitost, učinkovitost in uspešnost dela agencije nad‑
zira ministrstvo, pristojno za kulturo.

V roku 15 dni po sprejemu splošnega akta o notranji or‑
ganizaciji in sistemizaciji delovnih mest agencije direktor sklene
z javnimi uslužbenci nove pogodbe o zaposlitvi, ki veljajo od
dneva vpisa v register.

39. člen
(nadzor nad porabniki proračunskih sredstev)
Agencija nadzira namensko porabo sredstev ter primer‑
nost in strokovnost dela porabnikov proračunskih sredstev, ki
se financirajo iz sredstev agencije in drugih oseb, za katere
tako določa zakon. Način nadziranja se opredeli s splošnim
aktom agencije iz drugega odstavka prejšnjega člena.
Agencija o opravljenem nadzoru izdaja poročila, ki morajo
biti objavljena in dostopna javnosti.

Oprema, dokumentarno gradivo in finančna sredstva za
delovanje in izvedbo programa se s Filmskega sklada Repu‑
blike Slovenije, javnega sklada, z dnem vpisa agencije v sodni
register prenesejo na agencijo.

XII. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI
40. člen
(odgovornost za obveznosti)
Agencija odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim
premoženjem.
Subsidiarno odgovarja za njene obveznosti Republika
Slovenija do višine enoletnih finančnih sredstev, ki jih agencija
dobi iz državnega proračuna, vendar ne odgovarja za obvezno‑
sti iz tržne dejavnosti.
XIII. PRENEHANJE
41. člen
(prenehanje agencije)
Agencija preneha:
– če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa
agencije v sodni register;
– če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju agencije, ker
so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje namena,
za katero je bila agencija ustanovljena;
– če se agencija pripoji ali spoji z drugo pravno osebo ali
razdeli v dve ali več pravnih oseb;
– v drugih primerih, določenih z zakonom.
V primeru prenehanja agencije se opravi postopek likvi‑
dacije agencije v skladu z zakonom.

44. člen
(oprema, dokumentarno gradivo, finančna sredstva)

45. člen
(vršilec dolžnosti direktorja)
Do imenovanja direktorja agencije imenuje vlada vršil‑
ca dolžnosti direktorja izmed strokovnjakov s področja dela
agencije.
Naloge vršilca dolžnosti direktorja so:
– do imenovanja direktorja predstavlja in zastopa agen‑
cijo;
– najpozneje v 15 dneh od dneva imenovanja sveta mora
sklicati konstitutivno sejo sveta.
46. člen
(vpis v sodni register)
Za predlog vpisa agencije v sodni register se pooblasti
ministrstvo.
Ministrstvo mora v 30 dneh od uveljavitve tega sklepa
predlagati vpis agencije v sodni register.
47. člen
(rok za imenovanje strokovnih teles)
Svet mora najpozneje v 90 dneh od uveljavitve tega skle‑
pa imenovati strokovno programske komisije agencije.
Agencija uporablja za strokovno podporo pri sprejemanju
odločitev pri izvajanju politike, povezane s področjem filmskih
in avdiovizualnih dejavnosti, posvetovalna telesa Ministrstva za
kulturo, in sicer do imenovanja strokovno programskih komisij
in drugih strokovnih teles, vendar največ za 90 dni od uvelja‑
vitve tega sklepa.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena strokov‑
no programske komisije dokončajo vse začete postopke, ki so
jih začele na podlagi drugih predpisov.
48. člen
(roki za sprejem notranjih aktov)

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
(zagotovitev razmer za začetek dela in poslovanja agencije)
Vlada zagotovi agenciji materialne in finančne razmere za
začetek dela in poslovanja s prenosom prostorov in opreme s
Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v upo‑
rabo in upravljanje agenciji.
Zaključna bilanca, popis obveznosti in terjatev ter premo‑
ženja Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada,
se izvedejo na zadnji dan poslovanja Filmskega sklada Repu‑
blike Slovenije, javnega sklada.
Poslovni načrt in finančni načrt Filmskega sklada Republi‑
ke Slovenije, javnega sklada, se v roku 60 dni od sprejetja tega
sklepa preoblikujeta na način, določen za javno agencijo.
43. člen
(zaposlitev javnih uslužbencev v agenciji)
Javni uslužbenci, zaposleni na Filmskem skladu Republi‑
ke Slovenije, javnem skladu, nadaljujejo svoje delo na agen‑
ciji na svojih delovnih mestih, njihove pogodbe o zaposlitvi pa
ostanejo v veljavi.

Direktor najpozneje v 120 dneh po uveljavitvi tega sklepa
sprejme akt iz 9. člena tega sklepa.
Direktor najpozneje v 120 dneh po uveljavitvi tega skle‑
pa sprejme notranje akte iz drugega odstavka 26. člena tega
sklepa.
49. člen
(dokončanje začetih postopkov)
Vse postopke, ki jih začne Filmski sklad Republike Slo‑
venije, javni sklad, pred uveljavitvijo tega sklepa, dokonča v
skladu s predpisi in akti, na podlagi katerih so bili ti postopki
začeti, agencija.
Vse postopke, ki jih začne Ministrstvo za kulturo v zvezi
s 110. členom in petim odstavkom 68. člena Zakona o medijih
(Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 38/06
– ZPOmK-1 in 77/10 – ZSFJCA), dokonča agencija v skladu s
splošnim notranjim aktom iz 26. člena tega sklepa.
50. člen
(pravice eksploatacije v deležih agencije)
Vse materialne pravice tržne eksploatacije, ki ob začetku
veljavnosti tega sklepa pripadajo Filmskemu skladu Republike
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Slovenije, javnemu skladu, začne izvrševati agencija z dnem
vpisa v sodni register in jih izvršuje do poteka vseh pravic tržne
eksploatacije.
51. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00716-4/2010
Ljubljana, dne 18. novembra 2010
EVA 2010-3511-0027
Vlada Republike Slovenije
Katarina Kresal l.r.
Ministrica

MINISTRSTVA
4913.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o službeni oceni

Na podlagi drugega odstavka 42. člena Zakona o obrambi
(Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) in
prvega odstavka 14. člena Uredbe o činih in poviševanju v Slo‑
venski vojski (Uradni list RS, št. 99/02, 87/05, 34/06 in 116/07)
ter 105. točke Pravil službe v Slovenski vojski (Uradni list RS,
št. 84/09) izdaja ministrica za obrambo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o službeni oceni
1. člen
V Pravilniku o službeni oceni (Uradni list RS, št. 1/10) se v
peti alineji 2. člena za besedama »Slovenske vojske« črta pika
in doda besedilo »in ki so bili v koledarskem letu, za katerega
se izdeluje službena ocena, vpoklicani k opravljanju vojaške
službe v rezervni sestavi.«.
2. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri službenem ocenjevanju vojakov, podčastnikov in
nižjih vojaških uslužbencev sodeluje tudi enotovni podčastnik,
če je imenovan. Enotovni podčastnik predhodno pridobi po‑
trebne informacije in svetuje nadrejenemu, ki je pooblaščen za
službeno ocenjevanje.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Vojaško osebo med opravljanjem vojaške službe
izven države službeno ocenjuje vojaška oseba, ki ji je nadre‑
jena po liniji poveljevanja med opravljanjem vojaške službe
v državi. Pri tem upošteva pisno oceno nadrejenega – Inter‑
national Evaluation Report (v nadaljnjem besedilu: IER), pri
katerem vojaška oseba opravlja vojaško službo izven države.
Službena ocena med vojaško službo izven države se šteje za
izredno službeno oceno v skladu s 3. členom tega pravilnika
in se upošteva pri splošni oceni, oceni splošne vojaške uspo‑
sobljenosti, oceni vojaške specialistične usposobljenosti ter
oceni vodstvenih lastnosti, če ima vojaška oseba pristojnosti v
sistemu vodenja in poveljevanja.«.
3. člen
V šestem odstavku 11. člena se beseda »Duhovnikov«
nadomesti z besedilom »Verskega osebja (duhovnikov in pa‑
storalnih asistentov)«.
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4. člen
V četrtem odstavku 12. člena se besedilo spremeni tako,
da se glasi:
»(4) Vojaškim osebam, ki zaradi nosečnosti ali porodni‑
škega dopusta, dopusta za nego in varstvo otroka oziroma
začasne nezmožnosti za delo ali drugih upravičenih razlogov
o katerih odloča načelnik Generalštaba Slovenske vojske, v
ocenjevalnem obdobju niso bile ocenjene iz strelske uspo‑
sobljenosti ali ocene gibalnih sposobnosti, se pri službenem
ocenjevanju upošteva zadnja dobljena ocena iz teh dveh kri‑
terijev.«.
5. člen
V 14. členu se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) IER se pri izdelavi izredne službene ocene upošteva
tako, da se:
– ocena »outstanding« šteje kot ocena odličen (5);
– ocena »very good« šteje kot ocena zelo dober (4);
– ocena »good« šteje kot ocena dober (3);
– ocena »satisfactory« šteje kot ocena zadovoljiv (2);
– ocena »weak« šteje kot ocena negativen (1).«.
6. člen
Četrti odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Službena ocena se izdela v dveh izvodih, pri čemer
se en izvod hrani v personalni mapi, drugi izvod pa se vroči
vojaški osebi.«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Službeno oceno vojaške osebe, ki opravlja vojaško
službo izven države, hrani nadrejeni, ki jo po zaključku opra‑
vljanja vojaške službe ocenjevanega izven države, posreduje
organizacijski enoti, pristojni za personalne mape.«.
7. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vojaška oseba se lahko v skladu z Zakonom o službi v
Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I)
in Pravili službe v Slovenski vojski, zoper službeno oceno pi‑
sno pritoži. Član komisije, ki odloča o pritožbi zoper službeno
oceno, ne more biti oseba, ki je službeno oceno izdelala, niti
oseba, ki jo je verificirala kot višje nadrejeni.«.
8. člen
V prvem odstavku 17. člena se doda besedilo »Za služ‑
beno ocenjevanje pripadnikov rezervne sestave letni razgovor
ni potreben.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
V postopku poviševanja v činu oziroma napredovanju v
razred, se službena ocena zelo dober po tem pravilniku, do
uvedbe ocene zelo dober v uredbi, ki ureja poviševanje oziro‑
ma napredovanje v razred, šteje kot odlična ocena.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-34/2009-37
Ljubljana, dne 11. novembra 2010
EVA 2010-1911-0019
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo
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VSEBINA
4862.

4863.
4864.
4911.
4865.
4866.

4912.

4867.
4868.
4869.
4913.

4870.

4871.
4872.
4873.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene velepo‑
slanice Republike Slovenije v Portugalski republi‑
ki
13797

VLADA

Uredba o ukrepih za končne uporabnike invalide
Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega ze‑
mljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki
Meži v Občini Prevalje
Uredba o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z
morskim okoljem
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovlji‑
vih goriv za pogon motornih vozil
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin
v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska
topila
Sklep o preoblikovanju Filmskega sklada Republi‑
ke Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski
center, javno agencijo Republike Slovenije

MINISTRSTVA

Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o požarnem varovanju
Pravilnik o spremembah Pravilnika o kategorijah
potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih cenovnih
opcij ali paketov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o službeni oceni

13798

Sklep o nadomestnem mandatu

4882.

Sklep o imenovanju podžupana Občine Dravo‑
grad
13894
Navodila o možnosti plakatiranja v času referen‑
dumske kampanje za zakonodajni referendum o
Zakonu o Radioteleviziji Slovenija
13894

4883.

13799
13935
13801

13801

4884.
4885.

4888.

Sklep o zagotovitvi stalno postavljenih plakatnih
mest
13898

4889.

Odlok o določitvi subvencioniranja cene storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode, zbiranja in prevoza komunalnih od‑
padkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov
ter odlaganja preostankov predelave ali odstranje‑
vanja komunalnih odpadkov za leto 2010
Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Ko‑
per v obdobju januar–marec 2011
Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v letu 2011
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

BANKA SLOVENIJE

Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje Skle‑
pa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih pla‑
čilnih instrumentov
13886
4890.
4891.
4892.
4893.

OBČINE
4874.
4875.

4876.

4877.

4878.

4879.
4880.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Ob‑
čine Beltinci
13890
Sklep o prenehanju mandata člana Občinskega
sveta Občine Beltinci zaradi nezdružljivosti funkcije
župana in člana občinskega sveta
13890

HODOŠ

Sklep o imenovanju predsednika in članov Komisi‑
je za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
priznanja Občinskega sveta Občine Ivančna Gori‑
ca
13898

13886

BELTINCI

GORENJA VAS - POLJANE

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja urejanja SVP
58 – 1 Srednja vas - Poljane (vzhodni del)
13895
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje urejanja ZAP 70
– 2 (BT) Zapreval območje turizma 1
13896

4887.

13886

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na ob‑
močju Slovenije za september 2010
13889
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na ob‑
močju Slovenije za oktober 2010
13889
Poročilo o gibanju plač za september 2010
13889

DRAVOGRAD

Razpis nadomestnih volitev za enega člana Občin‑
skega sveta Občine Hodoš
13898

13803

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

13894

4886.

13948

13954

DOLENJSKE TOPLICE

4881.

IVANČNA GORICA

KOBARID

KOPER

13899
13901
13902
13902
13903

KRŠKO

4894.

Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Krško
o prehodu mandata člana občinskega sveta na
naslednjo kandidatko na listi SLS
13904

4895.

Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območja urejanja v mestnem središču 13905
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr‑
tu za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj 13905

LJUBLJANA

BREŽICE

4896.

CERKNICA

4897.

Sklep o uvedbi statusa javnega dobra

4898.

Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega
sveta Občine Markovci v 1. volilni enoti
13915

4899.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro‑
storskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9
Medvode
13916

4900.

Poročilo o izidu volitev župana Občine Moravske
Toplice
13917

Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v
obdobju januar–marec 2011
13890
Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega
kandidata
13892

CERKNO

Ugotovitveni sklep o prehodu mandata na nasle‑
dnjega člana
13892

DOBRNA

Sklep o imenovanju podžupana Občine Dobrna

13892

DOL PRI LJUBLJANI

Skupno poročilo o izidu volitev v občinski svet in
župana na lokalnih volitvah 2010
13893

MAJŠPERK

13915

MARKOVCI
MEDVODE

MORAVSKE TOPLICE

Stran
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OSILNICA

4901.
4902.

Sklep o imenovanju podžupana Občine Osilnica 13917
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Osilnica za leto 2011
13918

4903.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje urejanja »GO-1« 13918

4904.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o za‑
ključnem računu proračuna Občine Šempeter Vrtojba za leto 2009
13919
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro‑
računu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010
13919

4905.

4906.
4907.

PREBOLD

ŠEMPETER - VRTOJBA

ŠENTJUR

Poročilo o izidu lokalnih volitev 2010 v Občini Šen‑
tjur (drugi krog volitev župana)
13920
Poročilo o izidu lokalnih volitev 2010 v Občini Šen‑
tjur
13920

VIPAVA

4908.

Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava na rednih
volitvah 10. oktobra 2010
13923

4909.

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Zavrč
13927

4910.

ZAVRČ
ŽALEC

Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega
kandidata z liste
13934

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 92/10
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA
Javni razpisi
Javne dražbe
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Sklici skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo
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