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Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v
lasti Republike Slovenije

Na podlagi 165. 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) in 10.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 – uradno
prečiščeno besedilo in 56/10) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti
Republike Slovenije
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba je koncesijski akt, s katerim se določa
pogoje za podeljevanje koncesije za izkoriščanje gozdov, ki
so v lasti Republike Slovenije in s katerimi gospodari Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: sklad).
(2) Izkoriščanje gozdov po tej uredbi zajema sečnjo in
spravilo lesa, prodajo gozdnih lesnih sortimentov, opravljanje
varstvenih in gojitvenih del ter vseh drugih del, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij gozdov, ter
gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture (v nadaljnjem
besedilu: koncesija), razen vzdrževanja gozdnih cest.
2. člen
(koncedent in koncesionar)
(1) Koncedent je Republika Slovenija, njegove funkcije pa
v imenu in za račun Republike Slovenije opravlja sklad.
(2) Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki v
času izbire in ves čas trajanja koncesije izpolnjuje naslednje
pogoje:
– ima registrirano dejavnost, ki je potrebna za izvajanje
koncesije,
– izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti,
ki so predmet koncesije,
– zoper njo ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega
posledica je prenehanje poslovanja,
– ima poravnane davke in prispevke,
– sama ali njen zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje iz 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10),
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– je imela v obdobju zadnjih treh let v povprečju najmanj
100.000 eurov prihodkov iz dejavnosti gozdarstva,
– ima izkušnje s področja dejavnosti, ki so predmet koncesije,
– prevzema odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročila tretji
osebi,
– izpolnjuje pogoje, določene v pravilniku, ki ureja minimalne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je koncesionar lahko
tudi fizična oseba, ki je kmet v skladu s predpisi, ki urejajo
promet s kmetijskimi zemljišči, in aktivno gospodari na kmetiji
v gorskem oziroma hribovitem svetu z omejenimi možnostmi
gospodarjenja, če izpolnjuje pogoje iz sedmega, osmega in devetega odstavka 47. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS,
št. 30/93, 56/99 – ZON, 31/00 – popr., 67/02, 110/02 – ZGO-1,
115/06 in 110/07; v nadaljnjem besedilu: Zakon o gozdovih),
pravilnika, ki ureja pogoje, ki jih mora izpolnjevati fizična oseba
za uveljavljanje prednostne pravice pri podelitvi koncesije za
izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, in pogoje iz
četrte, pete in osme alinee prejšnjega odstavka.
3. člen
(javni razpis za izbiro koncesionarja)
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa.
(2) V javnem razpisu za izbiro koncesionarja za gozdove
iz prvega odstavka 1. člena te uredbe se določi zlasti:
– predmet javnega razpisa,
– gozdovi, za katere se podeljuje koncesija, z navedbo
katastrske občine, parcelne številke in lastniškega deleža Republike Slovenije,
– rok in vsebina prijave na javni razpis,
– način vložitve prijave na javni razpis,
– dokumentacija, ki jo mora predložiti prijavitelj,
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– strokovne reference in druga dokazila, ki morajo biti
predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
– merilo za izbiro koncesionarja,
– rok izbire koncesionarja,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri koncesionarja,
– rok za sklenitev koncesijske pogodbe,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– odgovorne osebe za dajanje informacij med javnim
razpisom.
4. člen
(uspešnost javnega razpisa)
(1) Javni razpis se izvede, če prispe vsaj ena pravočasna
in popolna ponudba.
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(2) Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisanega
roka ni predložena nobena prijava oziroma nobena prijava ne
izpolnjuje pogojev iz te uredbe.
(3) Če javni razpis ne uspe, se lahko ponovi.
5. člen
(merilo za izbiro koncesionarja)
Merilo za izbiro koncesionarja je višina koncesijske dajatve, pri čemer imajo prednost tisti prijavitelji, ki ponudijo višjo
koncesijsko dajatev.
6. člen
(komisija za izbiro koncesionarja)
Predlog za oceno in izbiro koncesionarja pripravi petčlanska komisija, ki jo imenuje direktor sklada, in ima predsednika
ter štiri člane. O izbiri koncesionarja odloči direktor sklada z
odločbo.
7. člen
(koncesijsko razmerje)
(1) Koncesijsko razmerje nastane in začne teči z dnem
sklenitve koncesijske pogodbe.
(2) Koncesija se podeli za obdobje 10 let.
(3) Trajanje koncesijskega razmerja se opredeli s koncesijsko pogodbo in se ne sme podaljševati.
8. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Medsebojna razmerja v zvezi z izvrševanjem koncesije uredita koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijska pogodba mora poleg vsebin, ki jih določa
zakon, vsebovati zlasti:
– natančno določitev gozdov z navedbo katastrske občine, parcelne številke in lastniškega deleža Republike Slovenije,
za katere je bila koncesija podeljena,
– pričetek in čas trajanja koncesije,
– letni program izkoriščanja gozdov, ki so predmet koncesijske pogodbe,
– višino koncesijske dajatve,
– dolžnost koncesionarja izdelati sečnospravilne načrte,
– dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o izvajanju
koncesije,
– dolžnost koncesionarja, da ločeno izkazuje vse poslovne dogodke, ki se nanašajo na predmet koncesije,
– pravice in druge dolžnosti koncesionarja,
– način prodaje gozdnih lesnih sortimentov,
– pogoje za odkup koncesije s strani koncedenta,
– način vračunavanja kupnine za odplačno pridobljene in
na sklad prenesene gozdove,
– razloge za prenehanje koncesijskega razmerja in njegove posledice,
– obveznosti koncedenta,
– druge pogoje, potrebne za ureditev razmerja.
9. člen
(pogoji za odvzem koncesije)
(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju,
če koncesionar:
– ne izpolnjuje pogojev iz drugega ali tretjega odstavka
2. člena te uredbe,
– ne izvaja letnega programa izkoriščanja gozdov oziroma
odstopa od njegovega izvajanja brez soglasja koncedenta,
– opravlja sečnjo s podizvajalci v nasprotju z 18. členom
te uredbe,
– ne izkazuje ločeno vseh poslovnih dogodkov, ki se
nanašajo na predmet koncesije, ali ne omogoči koncedentu
vpogleda v poslovne listine in drugih dejanj nadzora v skladu z
20. členom te uredbe,
– ne razvršča gozdnih lesnih sortimentov v skladu s
14. členom te uredbe, če se to ugotovi pri najmanj petih tovorih
v istem koledarskem letu,
– ne prodaja gozdnih lesnih sortimentov na javni dražbi v
skladu s 16. členom te uredbe,
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– poroča o dogodkih, ki so predmet koncesije, v nasprotju
z njihovim dejanskim potekom,
– ne izvaja del v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove,
ohranjanje narave, varnost in zdravje pri delu ter delovna
razmerja,
– ne plačuje koncesijske dajatve v skladu z 12. členom
te uredbe,
– zavrne podpis sprememb in dopolnitev koncesijske
pogodbe zaradi uskladitve s to uredbo v predpisanem roku v
skladu z 21. členom te uredbe,
– je v postopku stečajnega ali likvidacijskega postopka v
skladu s predpisi, ki urejajo stečaj in likvidacijo.
(2) Koncedent pisno opozori koncesionarja na kršitve,
ki so razlog za odvzem koncesije, mu določi primeren rok za
odpravo kršitev in ga opozori, da bo sicer uvedel postopek
odvzema koncesije.
(3) Prenehanje koncesije v primeru odvzema se podrobneje uredi s koncesijsko pogodbo.
10. člen
(prenos koncesije)
Koncesija iz tretjega odstavka 2. člena te uredbe se lahko
z dovoljenjem koncedenta prenese na prevzemnika kmetije, če
izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa, na podlagi katerega je bila
podeljena koncesija.
11. člen
(letni program izkoriščanja gozdov)
(1) Letni program izkoriščanja gozdov iz drugega odstavka 1. člena te uredbe določi koncedent.
(2) V letnem programu izkoriščanja gozdov se po koncesionarjih, gozdnogospodarskih enotah in oddelkih med drugim
določijo količinski in vrednostni podatki na obrazcih št. 1A, 3A,
4 in 5 iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe. Koncedent sprejme letni program do 1. decembra tekočega leta za naslednje
leto in ga pošlje koncesionarju v elektronski obliki. Koncedent
lahko letni program med letom kadarkoli spremeni, če nastopi
višja sila, zaradi katere je treba spremeniti letni obseg izkoriščanja gozdov za več kot 10% obsega del, če se tržne cene
gozdnih lesnih sortimentov spremenijo za več kot 10% ali če se
spremenita koncesijski akt in koncesijska pogodba, ki vplivata
na program.
(3) Sečnjo in spravilo lesa mora koncesionar opravljati
v skladu s sečno-spravilnimi načrti, ki jih je dolžan izdelati na
podlagi tehnološkega dela gozdnogojitvenih načrtov. V roku
meseca dni po prejemu gozdnogojitvenega načrta in podatkov
o izbranem drevju za posek mora koncesionar koncedentu po
gozdnogospodarskih enotah in oddelkih posredovati podatke
iz sečno-spravilnih načrtov, in sicer:
– število norma ur, kot so predpisane za sečnjo in spravilo, ločeno po spravilnih sredstvih,
– oceno strukture sortimentov, ločeno na hlodovino in
preostali les za iglavce in listavce,
– vrednost del za gradnjo, pripravo in vzdrževanje gozdnih vlak skladno z obrazcem št. 5 iz priloge 1 te uredbe.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko koncesionar v
dogovoru s koncendentom opravi sanitarno sečnjo na podlagi
29. člena Zakona o gozdovih tudi brez sečno-spravilnega načrta,
mora pa najpozneje v enem mesecu po izvedeni sečnji koncedentu sporočiti podatke, ki so navedeni v prejšnjem odstavku.
(5) Za nastop višje sile se štejejo posledice naravnih ujm,
zlasti žleda, snega, močnega vetra, požara ipd. ter kalamitete
škodljivcev in bolezni.
12. člen
(koncesijska dajatev)
(1) Višino koncesijske dajatve določita koncedent in koncesionar za prvo leto trajanja pogodbe s pogodbo, za vsako
naslednje leto pa z aneksom, ki mora biti sklenjen najpozneje
do zadnjega dne v letu za vsako naslednje leto.
(2) Koncesionar mora koncedentu mesečno plačevati
koncesijsko dajatev, kot izhaja iz letnega programa izkoriščanja
gozdov, obračun na podlagi dejanske realizacije pa se opravi
do 31. januarja za preteklo leto.
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(3) Koncesijska dajatev se določi tako, da se od letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski
cesti odštejejo priznani stroški izkoriščanja gozdov iz drugega
odstavka 1. člena te uredbe. Koncesijska dajatev ne more biti
manjša od 15% letne realizacije za posekan in prodan les po tržni
vrednosti na kamionski cesti iz koncesijskih gozdov, razen v primeru višje sile iz petega odstavka prejšnjega člena in pod pogoji
drugega odstavka prejšnjega člena.
(4) V primeru znižanja koncesijske dajatve zaradi višje sile
Zavod za gozdove Slovenije izdela načrt sanacije gozdov v skladu s pravilnikom, ki ureja varstvo gozdov, ki ga sklad finančno
ovrednoti in sprejme spremembo letnega programa izkoriščanja
gozdov.
13. člen
(letna realizacija)
(1) Letna realizacija za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti iz koncesijskih gozdov se določi tako, da
se količina lesa po kakovostnih razredih z odpremnic koncesionarjev množi s tržno vrednostjo gozdnih lesnih sortimentov.
(2) Tržno vrednost gozdnih lesnih sortimentov iz prejšnjega
odstavka določi koncedent v letnem programu izkoriščanja gozdov na podlagi spremljanja cen v Sloveniji in sosednjih državah
ter doseženih cen na javnih dražbah.
(3) Vsak tovor morajo spremljati odpremnice s podatki o
oddelku, odseku, delovišču, količini in kakovosti gozdnih lesnih
sortimentov v skladu s to uredbo. Podatki z odpremnic se zbirajo
v informacijskem sistemu koncedenta, ki je dostopen koncesionarjem, za gozdne lesne sortimente, ki izhajajo iz gozdov, ki jih
imajo v koncesiji. Koncesionar je dolžan odpremnice elektronsko
pošiljati koncedentu pred odvozom gozdnih lesnih sortimentov s
kamionske ceste.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka koncesionarji,
ki jim je bila koncesija podeljena na podlagi 47. člena Zakona o
gozdovih, pošljejo odpremnico koncedentu v dveh dneh po opravljenem prevozu.
(5) Letna realizacija iz prvega odstavka tega člena ne sme
biti nižja od predvidene v letnem programu izkoriščanja gozdov.
Če je nižja, se obračuna predvidena letna realizacija.
(6) Če koncesionar ne soglaša s tržno vrednostjo gozdnih
lesnih sortimentov iz drugega odstavka tega člena, je dolžan
vse gozdne lesne sortimente iz gozdov, ki so predmet koncesije,
prodati na javni dražbi.
(7) Pred prodajo gozdnih lesnih sortimentov na javni dražbi
mora koncesionar seznaniti koncendenta o letnem načrtu javnih
dražb, v katerem so navedeni kraj in predviden čas, količine gozdnih lesnih sortimentov in izklicne cene po kakovostnih razredih.
14. člen
(razvrščanje gozdnih lesnih sortimentov)
(1) Koncesionar je dolžan gozdne lesne sortimente, pridobljene v gozdu, ki je predmet koncesije, pred njihovim odvozom
s kamionske ceste razvrstiti v skladu s standardi iz pravilnika, ki
ureja merjenje in razvrščanje gozdnih lesnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), in označiti s ploščico s kodo, tako da so
iz pripadajoče dokumentacije razvidni naslednji podatki:
– dimenzija in kakovostni razred,
– gozdnogospodarska enota, oddelek oziroma odsek in
delovišče, iz katerega izhaja gozdni lesni sortiment.
(2) Ploščica s kodo iz prejšnjega odstavka se pritrdi na posamezen gozdni lesni sortiment hlodovine in drogov, pri drugih gozdnih lesnih sortimentih pa se z eno ploščico označi celotni tovor.
(3) Če gozdni lesni sortimenti niso bili prodani skladno z dimenzijsko in kakovostno klasifikacijo iz pravilnika, je koncesionar
dolžan navesti tehnične lastnosti tako prodanih gozdnih lesnih
sortimentov, ki so primerljive z dimenzijskimi in kakovostnimi razredi iz pravilnika.
(4) Šteje se, da je tovor gozdnih lesnih sortimentov neskladen z odpremnico, če:
– skupna količina lesnih sortimentov odstopa od količine na
odpremnici za več kot 5%,
– količina hlodovine odstopa od drugih gozdnih lesnih sortimentov za več kot 5%,
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– več kot 5% skupne količine gozdnih lesnih sortimentov ni
pravilno razvrščene po drevesnih vrstah,
– več kot 10% količine hlodovine ni pravilno uvrščene v
kakovostne razrede.
(5) Dopustno odstopanje od četrte alinee prejšnjega odstavka je možno samo pri zaporednih kakovostnih razredih, sicer se
šteje, da je tovor neskladen z odpremnico.
15. člen
(poročanje o izvajanju programa)
(1) Koncesionar je dolžan do 15. dneva v mesecu za pretekli
mesec poročati koncedentu o izvajanju letnega programa izkoriščanja gozdov na obrazcih št. 1B, 2A, 2B, 3B, 4 in 5 iz priloge 1
te uredbe, v elektronski obliki.
(2) Koncedent na svoji spletni strani do konca meseca za
pretekli mesec objavi količino in iztrženo ceno gozdnih lesnih
sortimentov na kamionski cesti.
16. člen
(javna dražba)
(1) Javna dražba gozdnih lesnih sortimentov je javna prodaja, pri kateri je prodajna pogodba sklenjena s ponudnikom, ki
ponudi najvišjo ceno nad izklicno ceno.
(2) Javno dražbo opravi posebna tričlanska komisija (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje koncedent. Med člani
komisije mora biti en predstavnik koncesionarja.
(3) Komisija je dolžna pripraviti načrt javne dražbe, v katerem
določi izklicno ceno gozdnih lesnih sortimentov po dimenzijskih in
kakovostnih razredih, določenih v pravilniku, in njihovo lokacijo.
(4) Javna dražba mora biti objavljena v javnih medijih in na
spletnih straneh koncedenta. Med objavo razpisa javne dražbe
na spletnih straneh in dnem izvajanja javne dražbe mora preteči
najmanj osem dni.
(5) Objava javne dražbe mora vsebovati zlasti:
– naziv in sedež koncesionarja oziroma naslov, kamor se
pošiljajo ponudbe,
– kraj in čas javne dražbe,
– količino gozdnih lesnih sortimentov ali njihovih skupin po
dimenzijah in kakovostnih razredih ter njihovo lokacijo,
– izklicno ceno in najnižji znesek njenega višanja, ki ne more
biti manjši od 5% izklicne cene,
– način in rok plačila kupnine,
– navedbo, da je plačilo kupnine v roku, ki je določen, bistvena sestavina pravnega posla,
– kavcijo za resnost ponudbe v višini 10% od izklicne cene,
ki jo je treba položiti pred začetkom dražbe in se vplača na žiro
račun koncesionarja pred začetkom dražbe,
– navedbo, da se po končani dražbi kavcija v roku osmih
dni vrne tistim dražiteljem, ki niso uspeli, uspelemu dražitelju pa
se položena kavcija všteje v ceno,
– navedbo, kje in pod kakšnimi pogoji se lahko interesenti
pred začetkom javne dražbe seznanijo s podrobnejšimi pogoji
dražbe in si ogledajo predmet dražbe,
– določilo, da gozdni lesni sortimenti, ki so predmet javne
dražbe, preidejo v last izbranega dražitelja po predložitvi bančne
garancije za kupnino ali nakazilom kupnine,
– druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati uspeli dražitelj.
(6) Pri javni dražbi so navzoči vsi člani komisije. Dražitelji, ki
ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, se izločijo iz postopka.
(7) Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče
trikrat. V primeru, da nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta
tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat,
predsednik komisije ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet
javne dražbe prodan, in kupca pozove k podpisu pogodbe.
(8) Dražba se šteje za izvedeno tudi v primeru, če se je ne
udeleži noben dražitelj. V tem primeru se izklicna cena šteje za tržno vrednost lesa, ki ga po tej ceni lahko prevzame koncesionar.
(9) V kolikor koncesionar odkloni prevzem lesa po izklicni
ceni, ga je koncedent dolžan odkupiti ter posredovati na trg
najmanj po izklicni ceni.
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(10) Na javni dražbi komisija vodi zapisnik, v katerega
vpisuje zlasti:
– kraj, kjer se dražba opravlja, datum in uro,
– sklic na objavo javne dražbe,
– imena članov komisije,
– predmet dražbe,
– imena navzočih ponudnikov oziroma njihovih zastopnikov, ki morajo imeti pisno pooblastilo,
– ugotovitev o izpolnjevanju pogojev dražiteljev, ki pristopijo k dražbi,
– najvišjo izklicano ceno in ime oziroma firmo kupca
ter ugotovitev, da je bil kupec pozvan k sklenitvi pogodbe ali
ugotovitev, da izklicna cena ni bila dosežena in javna dražba
ni bila uspešna,
– odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe.
(11) Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba najkasneje v 30 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše
pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, ponudnik zadrži njegovo kavcijo.
(12) Koncesionar je dolžan izbranemu dražitelju zagotoviti prevzem gozdnih lesnih sortimentov takoj, ko preidejo v
njegovo last.
(13) V treh dneh po opravljeni dražbi je komisija dolžna
dražitelje pisno obvestiti o izbiri najugodnejše ponudbe.
(14) Komisija iz drugega odstavka tega člena prizna koncesionarju stroške prodaje gozdnih lesnih sortimentov, nastale
na javni dražbi, na podlagi predloženih dokazil. Stroški ne smejo presegati 10% vrednosti lesa, dosežene na javni dražbi.
17. člen
(priznani stroški izkoriščanja gozdov)
(1) Priznane stroške izkoriščanja gozdov določi koncedent, pri čemer določi stroške za enoto dela in gozdarske
delovne stroje na podlagi kolektivne pogodbe za gozdarstvo
Slovenije, cen, ki veljajo na trgu, in strokovnih analiz, ki jih izdela koncedent sam ali njihovo izdelavo naroči pri organizaciji
z referencami na tem področju.
(2) Podlaga za izračun stroškov, ki se lahko priznajo koncesionarju, so normativi za dela v gozdovih, ki so kot priloga 2
sestavni del te uredbe.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega
člena se za dela, ki so bila opravljena s podizvajalci, koncesionarju priznajo stroški na podlagi plačanih računov, povečani
za stroške organizacije teh del do največ:
– 20% za dela pri sečnji in spravilu lesa, varstvenih in
gojitvenih delih ter drugih delih, ki so potrebna za zagotavljanje
socialnih in ekoloških funkcij gozdov,
– 10% za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture,
vključno s pripravo gozdnih vlak.
(4) Stroški izkoriščanja gozdov, ki je opravljeno s podizvajalci, morajo biti najmanj 10% nižji, kot če bi dela opravil
koncesionar sam.
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– koncesionar izvaja koncesijo v skladu z letnim programom izkoriščanja gozdov,
– koncesionar izvaja dela v skladu s sečno-spravilnimi
načrti v skladu s tretjim odstavkom 11. člena te uredbe,
– je tovor označen in razvrščen v dimenzijske in kakovostne razrede v skladu s 14. členom,
– javna dražba poteka v skladu s 16. členom te uredbe,
– koncesionar opravlja dela s podizvajalci v skladu z
18. členom te uredbe.
(2) Pri opravljanju nadzora lahko koncedent kadarkoli
zahteva:
– vpogled v tisti del poslovnih listin koncesionarja, ki se
nanašajo na izvajanje koncesijske pogodbe,
– vpogled v evidence o izvajanju del v gozdovih, ki so
predmet koncesijske pogodbe,
– da se na območju koncesijskih gozdov in gozdnih prometnic, ki vodijo iz njih, raztovorijo kamioni, da bi ugotovil skladnost
tovora z odpremnico iz tretjega odstavka 13. člena te uredbe.
(3) Če se koncesionar in koncedent ne moreta sporazumeti
o skladnosti tovora z odpremnico iz tretjega odstavka 13. člena
te uredbe o njej odloči strokovnjak Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, ali Gozdarskega
inštituta Slovenije (v nadaljnjem besedilu: strokovnjak).
(4) Strošek strokovnjaka in strošek zastoja proizvodnje
zaradi nadzora nosi:
– koncedent, če neskladnost ni bila ugotovljena,
– koncesionar, če je bila ugotovljena neskladnost.
(5) Koncedent je dolžan pregledati poslovne listine in
evidence iz prve in druge alinee drugega odstavka tega člena
najmanj enkrat letno, skladnost tovora z odpremnico pa je pri
posameznem koncesionarju dolžan preveriti najmanj enkrat
mesečno, pri čemer mora letno preveriti najmanj 2% odpreme
gozdnih lesnih sortimentov pri posameznem koncesionarju.
21. člen
(rok za objavo javnega razpisa za izbiro koncesionarja)
Sklad objavi prvi javni razpis v skladu s to uredbo do
30. junija 2011.
22. člen
(prehodna določba)
Za vprašanja, ki se urejajo z aneksi, sklenjenimi h koncesijskim pogodbam do uveljavitve te uredbe, in z aneksi,
sklenjenimi h koncesijskim pogodbam, s katerimi se določi
višina koncesijske dajatve za leto 2010, se uporablja Uredba
o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 34/96 in 70/00).
23. člen

18. člen
(izvajanje koncesije)
(1) Koncesionar je dolžan izkoriščati gozdove v lasti Republike Slovenije sam kot dober gospodar.
(2) Za posamezna dela v gozdu lahko koncesionar v soglasju s koncedentom dobi podizvajalce. Soglasje se izda pod
pogojem, da se s takšnim poslovanjem praviloma zagotovi delo
lokalnim izvajalcem.

Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati Uredba
o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 34/96 in 70/00) in Pravilnik o določitvi normativov za dela v gozdovih (Uradni list RS, št. 11/99 in 44/09),
uporabljata pa se za primere iz prejšnjega člena te uredbe.

19. člen
(samostojnost koncesionarja)
(1) Koncesionar izvaja koncesijo v svojem imenu in za
svoj račun.
(2) Koncesionar nosi celotno tveganje povpraševanja po
lesnih sortimentih in druga tržna tveganja koncesije.

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

20. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja koncedent,
pri čemer ugotavlja, če:
– koncesionar ločeno izkazuje vse poslovne dogodke, ki
se nanašajo na predmet koncesije,
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(prenehanje veljavnosti)

24. člen
(začetek veljavnosti)

Št. 00715-35/2010
Ljubljana, dne 2. decembra 2010
EVA 2010-2311-0090

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
Priloga

Realizacija se spremlja tudi podrobneje, skladno z obrazcem št. 2.

Št.

1

Koncesionar:

Realizacija1
Neto m3
Prihodek EUR
Stroški Razlika
Iglavci
Listavci
Iglavci
Listavci
EUR Mesec
GE/odd./ods. Odločba ZGS Hlodi Drugo Hlodi Drugo Skupaj Hlodi Drugo Hlodi Drugo Skupaj EUR

B – Realizacija – izpolni koncesionar

Program
Bruto m3
Neto m3
Prihodek EUR
Stroški Razlika
Iglavci
Listavci
Iglavci
Listavci
Iglavci
Listavci
EUR
GE/odd./ods. Odločba ZGS I II III Sk. I II III Sk. Skupaj Hlodi Drugo Hlodi Drugo Skupaj Hlodi Drugo Hlodi Drugo Skupaj EUR

Koncesionar:

A – Program – izpolni koncedent

Obrazec št. 1: Sečnja, spravilo in prodaja gozdnih lesnih sortimentov

Priloga 1: Obrazci za pripravo letnega programa, spremljavo in poročanje o izvajanju koncesije za izkoriščanje gozdov

Uradni list Republike Slovenije
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Bruto m3
Iglavci

hlodi smreke

hlodi jelke

Realizacija m3 in EUR
hlodi macesna
hlodi bora

Bruto m3

hlodi bukve

hlodi hrasta

Realizacija m3 in EUR
hlodi pl.
hlodi drugih
listavcev2
listavcev

Med plemenite listavce štejejo javor, veliki jesen, brest in češnja

98 / 3. 12. 2010

2

Listavci

les za
celulozo drug
Skupaj
ind. les za
in
GGE/odd./ods. I II III Sk. Skupaj A B C D Sk. A B C D Sk. A B C D Sk. A B C D Sk. plošče les kurjavo Lst. Mesec

Koncesionar:

Št.

B – Listavci

15252 /

les za
Skupaj
celulozo drug
ind. les za
in
Mesec
GGE/odd./ods. I II III Sk. Skupaj A B C D Sk. A B C D Sk. A B C D Sk. A B C D Sk. plošče les kurjavo
Igl.

Koncesionar:

A – Iglavci

Obrazec št. 2: Struktura prodaje gozdnih lesnih sortimentov po kategorijah, drevesnih vrstah in kakovostnih razredih – izpolni koncesionar

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Odločba
ZGS

Vrsta
dela

GE/odd./ods.

Koncesionar:

Odločba
ZGS

Vrsta
dela

B – Realizacija – izpolni koncesionar

GE/odd./ods.

Koncesionar:

A – Program – izpolni koncedent

Obseg
Delo
Vrsta
Količina Material Skupaj
enota ur EUR materiala materiala EUR
EUR Mesec

Realizacija

Proračun
RS
EUR

Program
Obseg Normativ
Delo
Vrsta
Količina Material Skupaj
ur EUR materiala materiala EUR
enota
ur/ha
EUR

Obrazec št. 3: Gozdnogojitvena in varstvena dela ter dela za socialne in ekološke funkcije
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Obrazec št. 4: Gradnja gozdnih cest – program izpolni koncedent, realizacijo koncesionar
Koncesionar:
GGE

Ime ceste

Program
Načrtovani delež
Dolžina Vrednost
realizacije
km
EUR
% od vrednosti

Realizacija
Delež
Dolžina Vrednost
realizacije
km
EUR
% od vrednosti Mesec

Obrazec št. 5: Gradnja, priprava in vzdrževanje gozdnih vlak– program izpolni koncedent,
realizacijo koncesionar
Koncesionar:
GE/odd./ods. Dokumentacija

Vrsta
dela

Program
Dolžina Vrednost
m
EUR

Vrsta
dela

Realizacija
Dolžina Vrednost
Mesec
m
EUR
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Priloga 2: NORMATIVI GOZDNIH DEL
1 Sečnja
1.1 Sestava normativov
Normativi za sečnjo in izdelavo gozdnih lesnih sortimentov veljajo za običajno organizacijo
tega dela v Sloveniji, za povprečne delovne razmere in za standardno opremo sekača.
Upoštevane so predpisane najvišje obremenitve sekačev z negativnimi vplivi dela z motorno
žago.
Časovni normativi za sečnjo in izdelavo sortimentov veljajo za iglavce (smreko, jelko,
macesen, bor in duglazijo) in listavce (bukev, javor, brest, hrast in kostanj) v razmerjih kot je
drevje izbrano za posek na posameznih delovnih poljih - deloviščih.
Normativi za iglavce veljajo za sečnjo in izdelavo brez lupljenja, za metodo mnogokratnikov
(dolžine 8-12 m). Pri listavcih veljajo normativi za sečnjo in izdelavo oblega lesa. Normativ pri
listavcih vsebuje čas za obžagovanje in obdelavo hlodov oziroma drugih tehničnih (oblih)
sortimentov in izdelavo dolgega industrijskega lesa oziroma lesa za kurjavo v obli (dolgi)
obliki (goli).
Normativ (NT v min/m3 ali v min/drevo) je sestavljen iz:
1. osnovnega normativa (NTS), ki ga določimo z nizom,
2. popravkov zaradi dodelave in dodatnih del (Pdi - npr. obrobljanje, lupljenje),
3. popravkov zaradi delovnih razmer (Pri),
4. popravkov zaradi ureditve sečišča (Pg).
NT = NTS × fb
fb = 1 + (SPdi + SPri + Pg)/100
1.2 Določevanje osnovnih normativov
Osnovni normativ je določen z izbiro ustreznega niza iz preglednice 1.3. V preglednici 1.1 so
pojasnjene stopnje vejnatosti pri iglavcih. V preglednici 1.2 so opisane kategorije naklonov
terena ter kamnitosti in skalovitosti površja.
Preglednica 1.1: Stopnje vejnatosti pri iglavcih
Stopnja vejnatosti Debelina vej Število vencev na meter dolžine debla
Majhna
do 4 cm
do 1,5
Srednja
4-6
1,5-2
Velika
nad 6
nad 2
Preglednica 1.2: Kategorije naklonov terena, kamnitosti in skalovitosti
Nakloni terena
Ravno-blago:
do 10 %
Položno:
11-20 %
Zmerno strmo: 21-35 %
Strmo:
36-50 %
Zelo strmo:
nad 50 %

Kamnitost površja
Gladko: do 20 % površine
Srednje: 21-50 % površine
Močno: nad 50 % površine

Skalovitost površja
Malo: do 10 % površine
Srednje: 11-30 % površine
Močno: nad 30 % površine

Stran
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Preglednica 1.3: Seznam kategorij in nizov pri sečnji gozdnih lesnih sortimentov
Opis sestojev in terenskih razmer v kategoriji
Mešani gozdovi jelke in bukve na spodnji meji jelke. Zmes skupinska in
posamezna. Prevladujejo iglavci - večinoma jelka. Kraški, valovit, srednje
kamnit in skalovit (bloki) svet. Blagi do položni nagibi. Drevje razmeroma
kratko (4-5 tarifni razred). Krošnja srednje dolga (0,4 drevesa). Veliko
suhih vej (pribl. 5 m po drevesu). Veje zelo goste in debele. Sem sodijo
združbe: A-F din.clematidetosum, A-F din. scopolietosum in delno A-F
din. dentarietosum sp. del.
Mešani gozdovi jelke in bukve na položnih do strmih zelo kamnitih in
srednje skalovitih pobočjih. Zmes posamezna in skupinska. Prevladujejo
iglavci. Gozdovi listavcev na apnencu in dolomitu v nadmorskih višinah
do
800 (900) m s primesjo iglavcev. Drevje srednjih višin (tarifni razred 5-6,
redko 7). Krošnje dreves kratke, veje redke in srednje debele. Pri jelki
veliko suhih vej (pribl. 4 m). Sem sodijo rastlinske združbe A-F din.
mercurialetosum, A-F din. festucetosum, Neckero Abietetum, Hacquetio
Fagetum, delno A-F din. dentarietosum.
Mešani gozdovi jelke in bukve na platojih in blago do položno nagnjenih
pobočjih. Teren gladek do srednje kamnit - lahko prehoden. Zmes
iglavcev in listavcev neenakomerna, posamična in skupinska. Velikokrat
dvoslojni sestoji z nadraslo jelko. Drevje dolgo (tarifni razred 6-8), močno,
z močnimi in velikimi krošnjami. Veje redke, srednje do debele. Zelena
krošnja dreves pri iglavcih pokriva 0,4 dolžine obdelanega drevesa. Suhih
vej je veliko in segajo v povprečju 6 m pod zeleno krošnjo. Sem sodi
združba A-F din. omphalodetosum, A-F. din maiantemetosum.
Mešani gozdovi jelke, smreke in listavcev na položnih do strmih terenih.
Severna pobočja ter dna polzaprtih kraških kotlin. Teren gladek do
srednje kamnit. Včasih police in skale. Lahka do srednja prehodnost.
Drevje dolgo in vitko. Znaten delež smreke. Tarifni razred 7-8, krošnja
kratka, venci redki, tanke veje. Zelena krošnja pokriva 0,2-0,3
obdelanega drevesa. Suhe veje do 6 m. So redke. Sem sodi združba A-F
din. homoqynetosum in A-F din. lycopodietosum.
Višinski (gorski) gozdovi listavcev s posamezno primesjo iglavcev. Strm
do zelo strm, zelo kamnit in skalovit svet. Prehodnost težka. Drevje je
kratko, tršato z močnimi košatimi gosto in debelo vejnatimi krošnjami.
Tarifni razred 3-5. Pri iglavcih zelena krošnja pokriva okoli 0,5 dolžine
obdelanega drevesa. Suhe veje do 3m po drevesu. Sem sodijo združbe:
Allio vict. Fagetum, Orvallo-Fagetum, Adenostylo Fagetum, LuzuloFagetum.
Mešani gorski gozdovi jelke, smreke in listavcev v Alpah. Zmes
posamična do skupinska, zelo strm, kamnit in skalovit svet. Posamezni
skalni bloki in police. Težka prehodnost. Drevje dolgo, z velikimi košatimi
krošnjami. Tarifni razred 6-7. Zelena krošnja pokriva okoli polovico
obdelanega drevesa. Suhe veje do okoli 2,5 m dolžine drevesa. Veje zelo
goste in debele. Sem sodi združba Anemone Fagetum.
Alpski smrekovi gozdovi na strmih in zelo strmih pobočjih in gozd v
mraziščih na dinaridih. Površje gladko do srednje kamnito in srednje
skalovito. Sem uvrščamo tudi smrekove sestoje v fazi letvenjakov in
drogovnjakov (nasadi). Drevje srednje dolgo. Skoraj čista smreka.Tarifni
razred 5-6. Krošnje dolge, zelo goste in srednje do debelo vejnate.
Zelena krošnja pokriva okoli 0,5-0,6 obdelanega drevesa. Suhe veje so
goste in na okoli 5 m dolžine drevesa. Sem sodijo združbe: Piceetum

Niz iglavci
1

Niz listavci
1

2

2

3

3

4

2

5

4

6

5

7

4
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dolžina 2 m

51

1.5.2 Ročno lupljenje iglavcev
Za lupljenje sortimentov iglavcev povečamo osnovni normativ sečnje za 70 %, če lupimo v
soku in za 120 % če lupimo, ko drevje ni v soku.
1.5.3 Sortimentna metoda sečnje iglavcev
Pri sečnji iglavcev po sortimentni metodi (dolžine 4 m) povečamo osnovni
normativ (NT) za 3 %. Če v okviru sečnje opravljamo tudi obeleževanje dolžin in
kakovostnih razredov sortimentov, povečamo normativ pri iglavcih in listavcih
za 3%.
1.5.4 Obrobljanje sortimentov
Za obrobljanje sortimentov povečamo osnovni normativ (NT) sečnje za 3 %.
1.5.5 Zbiranje v vrvne linije
Za sečnjo pri zbiranju v vrvne linije uporabljamo pri iglavcih in listavcih
niz 7.
1.6 Popravki osnovnih normativov zaradi delovnih razmer
Za sečnjo in izdelavo v bistveno slabših okoliščinah pripadajo naslednji
popravki osnovnih normativov:
1.6.1 Mladovja
Pri sečnji na pomlajenih površinah:
− v mladju do 10 %,
− v gošči do 30 %.
Kriterij za višino popravkov osnovnih normativov je delež površine mladja ali (in) gošče v
delovnem polju v katerem poteka sečnja.
Za redčenja v izredno gostih letvenjakih iglavcev in listavcev, zlasti kadar zbiramo sortimente
na vrvne linije, povečamo osnovni normativ do 10 %.
1.6.2 Slučajni pripadki
Če je količina za posek izbranega drevja manjša od 30 m3/ha, popravimo osnovni normativ
po naslednji lestvici:
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Preglednica 1.11: Popravki pri sečnji posameznih slučajnih pripadkov
Količina za posek izbranega drevja m3/ha

Popravki v %

Do 5

21-30

Od 6 do 10

11-20

Od 11 do 15

6-10

Od 16 do 20

Do 5

1.6.3 Strmi tereni
Preglednica 1.12: Popravki pri sečnji na strmih terenih
Naklon terena %

Popravki v %

Do 50

0

Od 51 do 70

5

Od 71 do 90

10

Nad 90

20

Na deloviščih, ki znatno presegajo naklon 90 %, opravljamo dela po času (pod nadzorom).
Pri sečnji na kamnitih ali škrapastih terenih (preko 80 % površine): popravek - do 5 %.
1.6.4 Delo v snegu
Preglednica 1.13: Popravki pri delu v snegu
Višina snega cm

Popravki v %

Od 20 do 50

Do 10

Nad 50

Do 20

1.6.5 Nizke temperature
Preglednica 1.14: Popravki pri delu v mrazu
Temperatura v °C

Popravki v %

Od −5 do −10

5

Od −11 do −15

8

1.7 Ureditev sečišča
V osnovnem normativu so upoštevana tale opravila za ureditev sečišča iz pravilnika o
izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov:
−

beljenje panjev, pri smreki, boru in brestu,

Stran

−
−
−
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posek vseh dreves, prsnega premera 10 ali več cm, ki so bila pri sečnji ali spravilu
močneje poškodovana,
umikanje sečnih ostankov z gozdnih poti in prometnic,
zlaganje sečnih ostankov pri pomladitvenih sečnjah, tako da ne ovirajo razvoja mladja.

Za druga opravila sečnje z motorno žago, ki so pri ureditvi sečišča predpisana s pravilnikom
o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih
sortimentov, se upoštevajo popravki osnovnih normativov, in sicer za:
-

posek vseh pri sečnji ali spravilu močneje poškodovanih dreves, prsnega premera manj
kot 10 cm,
razžagovanje in zlaganje vej in vrhačev iglavcev v kupe,
razžagovanje debelejših vej listavcev pri redčenju ali panjevski sečnji in njihovo
razprostiranje po gozdnih tleh,
razžagovanje in zlaganje sečnih ostankov pri končnem poseku v redi ali kupe, tako da je
površina pripravljena za umetno obnovo,
umikanje sečnih ostankov z mejnikov, kaluž in vodnih izvirov, strug potokov in
hudournikov ter s kmetijskih zemljišč, zunanjih gozdnih robov in gozdnih jas.

Popravki na osnovni normativ zaradi del iz prejšnjega odstavka so:
-

-

15% pri urejanju sečišč v redčenjih letvenjakov in drogovnjakov ali pri sanitarni sečnji.
Popravek se uporablja za vse drevesne vrste, razen za bor in duglazijo. Uporaba tega
popravka izključuje uporabo popravka osnovnega normativa zaradi delovnih razmer v
mladju ali gošči,
20% pri urejanju sečišč v debeljakih in mlajših pomlajencih ter drogovnjakih bora in
duglazije. Hkrati s tem popravkom je največji možni popravek osnovnega normativa
zaradi delovnih razmer v mladju ali gošči 15%,
25% pri urejanju sečišč v pomlajencih in starejših debeljakih pri svetlitvenih in končnih
sečnjah. Ta popravek uporabljamo tudi pri drugih sečnjah zelo močno vejnatega drevja
(korošnja nad 2/3 dolžine drevesa).

1.8 Omejitve
- Normativi za iglavce veljajo za smreko, jelko in macesen.
- Za bor lahko uporabljamo niz 5 iglavcev. Za izredno vejnato drevje ali kjer je veliko robide
pa niz 7.
- Za duglazijo lahko uporabljamo niz 7 iglavcev.
- Normativi za listavce veljajo za običajne listavce v mešanih gozdovih jelke (smreke) in
bukve.
- Za kakovostne hrastove sestoje lahko uporabimo niz 3. Za druge sestoje hrasta, kostanja in
gabra pa lahko uporabimo niz 7.
- Izvajanje sečnje in izdelave slučajnih pripadkov visokih koncentracij (žledolomi, snegolomi,
vetrolomi) z močno povečano nevarnostjo pri izvajanju del ne normiramo ampak jih
obračunavamo po času.
- Normativi veljajo tudi za sečnjo lubadark (sem ne sodijo lovna drevesa in druga varstvena
dela, ki jih lahko opravlja sekač). Izdelovalnim časom za sečnjo moramo torej prišteti še
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4.3.2 Popravki osnovnih normativov pri zbiranju in rampanju lesa
Zaradi težjih delovnih pogojev lahko povečamo časovne normative zbiranja:
- v pomlajenih sestojih, kjer spravljamo debele sortimente iz mladja za 15 %,
- v pomlajenih sestojih, kjer spravljamo debele sortimente iz odraslih gošč ali mlajših
letvenjakov za 25 %,
- na ozkih cestah z neugodnimi rampnimi prostori do 10 %,
- pri manjši gostoti sečnje (do 15 m3/ha) do 15%. Bonifikacija ne velja, če so sortimenti zbrani
v vrvne linije.
Če pri zbiranju lesa dela traktorist sam, brez pomočnika (organizacijska oblika dela I+0),
zvišamo časovne normative zbiranja tako, da osnovni normativ delimo s faktorjem 0,6. ŢNT
Sz /0,6
4.3.3 Popravki osnovnih normativov pri vlačenju lesa
- Na vlakah s kratkimi protivzponi, luknjami ali skalami na vlaki povečamo
osnovni časovni normativ do 10 %.
- Pri vlačenju lesa s kolesnimi traktorji na mehkih in blatnih vlakah do 10 % (pri naklonih nad
20 % pa za 15 %), pri vlačenju z goseničnimi traktorji pa do 20 % pri izredno mehkih in
blatnih vlakah.
- Pri vlačenju z goseničnimi traktorji na večjih naklonih vlak upoštevamo popravke
(povečanje):
Preglednica 4.20: Popravki osnovnih normativov zaradi večjih naklonov vlak
Naklon vlake %

Popravek %

15-20

Do 5

21-30

6-10

31-40

11-15

Nad 40

20

- Pri spravilu zelo drobnih sortimentov (povprečno odkazano drevo do 0,20 m3), zlasti še na
dolgih vlakah, zvišamo normativ vlačenja za 10%.
- V primeru, da je povprečno odkazano drevo velikosti nad 1,5 m3 znižamo čas vlačenja za 8
%.
4.4 Omejitve
Seštevek vseh popravkov osnovnih normativov ne sme znašati več kot 50 %. V ekstremnih
razmerah, ko niti s pomočjo popravkov ne moremo realno določiti učinke, delamo po času.
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5 Spravilo lesa z žičnicami
5.1 Sestava normativov
Normativi veljajo za uveljavljene oblike spravila lesa iglavcev in listavcev z žičnimi žerjavi in
sicer:
- spravilo lesa navzgor in navzdol z večbobenskimi žičnimi žerjavi s stolpi, nosilnost do 3 t,
- spravilo lesa navzgor z večbobenskimi žičnimi žerjavi s stolpi, nosilnost do 2,5 t,
- spravilo lesa navzgor in navzdol s klasičnimi žičnimi žerjavi.
Gozdne žičnice so razvrščene v štiri kategorije glede na dolžino tipičnih linij in nosilnost:
1.a veliki večbobenski žični žerjavi s stolpi - linije do 600 m, nosilnost do 2,5 t,
1.b veliki večbobenski žični žerjavi s stolpi - linije do 800 m, nosilnost do 3 t,
2. srednji večbobenski žični žerjavi s stolpi - linije do 400 m, nosilnost do 1,5 t,
3. majhni večbobenski žični žerjavi s stolpi - linije do 200 m, nosilnost do 1,0 t,
4. klasični žični žerjavi - linije do 2000 m, nosilnost do 2,5 t.
Normativi veljajo za spravilo osnovnih dolžin sortimentov in mnogokratnikov osnovnih dolžin
oziroma kombiniranih sortimentov ter za skupino treh delavcev pri večbobenskih žičnih
žerjavih s stolpi oziroma štirih delavcev pri spravilu lesa s klasičnimi žičnimi žerjavi. Normativi
za večbobenske žične žerjave s stolpi 1.b veljajo za delovanje v trivrvnem sistemu v obeh
smereh spravila.
Normativi prestavljanja (postavljanje in razstavljanje skupaj s premikom znotraj delovnega
polja) naprav (za žičnice kategorije 1.a, 2., 3. in 4.) veljajo za montažo nosilne in vlačilne vrvi
(dvovrvni sistem), za postavitev visečega čevlja (M podpora), za sidranje na rastoča drevesa,
ureditev stojišča za stroj na cesti (z izjemo klasičnih žerjavov) ter ureditev skladišča za
odlaganje lesa. Za kategorijo gozdnih žičnic 1.b (trivrvni sistem) normativ prestavljanja
(postavljanje, razstavljanje in premiki znotraj delovnega polja) in premike naprav med
delovišči določamo s faktorjem fmd (glej poglavje 5.2).
Normativ za spravilo lesa z žičnimi žerjavi določamo ločeno za samo spravilo lesa (pri
večbobenskih žičnih žerjavih s stolpi in pri klasičnih žičnih žerjavih):

NT = NTsp
in za spravilo lesa skupaj s prestavljanjem naprave (včasih pri večbobenskih žičnih žerjavih s
stolpi). Seveda je to mogoče le, če so si linije na nekem delovišču podobne.
Skupni normativ NT (min/t) dobimo:

NT = NTsp + NTmd (za žičnice kategorije 1.a, 2. in 3.)
NT = NTsp × fmd
(za žičnice kategorije 1.b)
NTsp normativ za samo spravilo lesa (min/t),
NTmd normativ za prestavljanje naprav (min/t),
fmd

faktor prestavljanja in premikov žičnice, ki zajema razmerje med vsoto porabljenega
časa za postavljanje, razstavljanje, premike znotraj delovnega polja in med delovišči
ter časom za spravilom lesa
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5.2 Prestavljanje naprav
5.2.1 Osnovni časi prestavljanja gravitacijskih žičnic (žičnice kategorije 1.a, 2., 3. in 4.)
Čas prestavljanja je skupen čas postavljanja in razstavljanja žičnice v normaurah. Normativ
velja za delo skupine treh delavcev pri prestavljanju večbobenskih žičnih žerjavov s stolpi
(žičnice kategorije 1.a, 2. in 3.) oziroma za skupino štirih delavcev pri klasičnih žičnih žerjavih
(kategorija 4.). Če imamo opravka z drugačno skupino, lahko normativ sorazmerno
spremenimo.
Osnovni normativ za postavitev ene linije (normaur = seštevek vseh predvidenih časov
posameznih delavcev v skupini) dobimo:

TMD = TL + TC + TT + TN + TD
Čas prestavljanja naprav v dejanskem času (NTsmd v urah) dobimo tako, da vrednost TMD
v normaurah delimo s številom delavcev v žičničarski skupini.

NTsmd =

TMD
NDEL

TL
TC
TT
TN
TD

čas odvisen od dolžine linije (normaur),
čas odvisen od števila vmesnih podpor (normaur),
čas odvisen od tipa polaganja linij (normaur),
čas odvisen od naklona terena (normaur),
dodatni produktivni čas, ki ga normiramo posebej (normaur) in je predviden v projektu
gozdne žičnice,
TMD čas prestavljanja žičnice (normaur),
NDEL število delavcev v skupini,
NTsmd
osnovni normativ za prestavljanje naprav (ur).
Povprečen čas prestavljanja naprav (min/t) za eno linijo oziroma povprečje za delovno polje
dobimo:

NTmd =

60 × fbmd × NTsmd
M

Če računamo iz podatkov za več različnih linij pa:

NTmd =

60 × ∑ (fbmdi × NTsmdi)

∑ (Mi)

fbmdi

koeficient popravkov osnovnega normativa za prestavljanje naprav na posamezni
liniji,
NTsmdi normativ prestavljanja na posamezni liniji (ur),
M

količina (t) za posek izbranega drevja na liniji oziroma v delovnem polju:

∑ (Mi )

Skupno normo spravila lesa, v katero vključimo tudi čase za prestavljanje linij, uporabimo v
primerih, kadar imamo na delovišču večje število linij s podobnimi značilnostmi (naklon
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terena, dolžina linij, število vmesnih podpor). V praksi pride to v poštev le pri večbobenskih
žičnih žerjavih s stolpi, pri katerih imamo na istem delovišču pogosto veliko število linij in pri
katerih so pahljačaste postavitve zelo pogoste. Najprej izračunamo skupni normativ in iz
njega dnevno normo.
Izračun skupnega normativa (min/t):

NTSP = NTsp + NTmd
Izračun skupne norme za spravilo lesa in prestavljanje naprav (t/dan):

NKSP =

480
NTSP

Čas, odvisen od dolžine linije (TL):
klasični žični žerjavi (žičnice kategorije 4.) (normaur):

TL = 0,087 × LL
večbobenski žični žerjavi s stolpi (žičnice kategorije 1.a, 2. in 3.) (normaur):

TL = 0,000089 × LL 2
LL

horizontalna dolžina linije od sidra do sidra (m).

Čas, odvisen od števila vmesnih podpor (TC):
klasični žični žerjavi (kategorija 4.) (normaur):

TC = 10,85 × NCE
večbobenski žični žerjavi s stolpi (normaur):
Urus (žičnice kategorije 1.a):

TC = 3,86 × NCE
Mini Urus, TVS in Igland teleskop (žičnice kategorije 2. in 3.):

TC = 1,19 × NCE
NCE

število vmesnih podpor.

Čas, odvisen od tipa polaganja linij (TT) odčitamo iz preglednice 5.1:
Preglednica 5.1: Čas (normaur) odvisen od tipa polaganja linij (TT)
Naprava
Veliki v.ž.ž (1.a)

Tip polaganja linij
Vzporedne Šotoraste* Pahljačaste**
9,09

7,63

5,57
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Srednji v.ž.ž. (2.)

6,19

5,56

4,06

Majhni v.ž.ž (3.)

4,72

4,56

3,33

Klasični ž.ž. (4.)

61,32

56,32

41,32

* Šotoraste linije: skupno končno sidro, različno stojišče stroja.
** Pahljačaste linije: skupno stojišče stroja, različno končno sidro.
Čas, odvisen od naklona terena (TN):
večbobenski žerjavi (žičnice kategorije 1.a, 2. in 3.) (normaur):

TN =
NAK

57,89
− 0,018 × NAK
NAK

naklon terena (%).

5.2.2 Osnovni časi prestavljanja univerzalnih žičnic (žičnice kategorije 1.b)
Za večbobenske žične žerjave s stolpi 1.b se izračunava normativ spravila s prestavljanjem
na letni ravni na podlagi osnovnega normativa spravila in faktorja prestavljanja (fmd). Faktor
fmd je določen v preglednici 5.2 glede na horizontalno dolžino linije LL (m) in koncentracijo
neto odkazane lesne mase na liniji (m3/m). Faktor fmd uporabljamo za izračun normativa za
več delovišč (npr. na letni ravni).
Preglednica 5.2:

Faktorji prestavljanja (fmd)
ZNAČILNOSTI LINIJE
Koncentracija
neto
odkazila < 1m3/m
Koncentracija
neto
odkazila ≥ 1m3/m

LL < 300 m

LL ≥ 300 m

1,5

1,4

1,4

1,2

Na letni ravni, brez poznavanja značilnosti linij glede na koncentracijo lesne mase in
horizontalno dolžino, se uporablja faktor fmd = 1,37.
Za izračun skupnega normativa za prestavljanje, premike in spravilo lesa v okviru enega
delovišča (delovno polje z eno ali več žičniškimi linijami) za žičnice kategorije 1.b se
uporablja faktor fmd = 1,27.
5.2.3

Popravki osnovnih normativov pri prestavljanju žičnic (za kategorije 1.a, 2., 3. in 4.)

Koeficient fbmd so popravki osnovnega časa zaradi izjemno težkih delovnih razmer.
Popravki veljajo za normirane čase prestavljanja za kategorije žičnic 1.a, 2., 3., 4. ter za 1.b v
posameznem delovnem polju. Skupni koeficient izračunamo z množenjem delnih
koeficientov:

fbmd = fbmd(A)× fbmd(B)× fbmd(C)
Vrednosti fbmdi odčitamo iz preglednice 5.3. Največja vrednost zmnožka fbmd je lahko 1,4.
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Preglednica 5.3: Popravki osnovnega normativa prestavljanja - fbmdi
Dejavnik

Opis

fbmdi

Sneg do 30 cm

1,00 do 1,08

Sneg od 31 do 50 cm

1,00 do 1,10

Sneg nad 50 cm

1,00 do 1,20

B

Težka prehodnost (skale, bloki, sortimenti in sečni
ostanki), izključuje se s fbmdi (A) nad 30 cm snega

1,00 do 1,20

C

Naklon terena pod 20 % in nad 80 %

1,00 do 1,20

A

5.3 Spravilo lesa
Normativ (min/t) izračunamo na naslednji način:

NTsp = fbs × NTssp
NTssp osnovni normativ za samo spravilo lesa (min/t),
fbs
koeficient popravkov osnovnega normativa za spravilo lesa.
5.3.1 Osnovni časi spravila lesa z žičnicami
Osnovni normativ spravila lesa (min/t):
g

(

b1

b2

h

NTssp = MASNTO × u × VLA × ZBI × MASNTO + v × TDC
MASNTO
VLA
ZBI
TDC
g, b1, b2, h, u, v

)

neto masa povprečnega kosa v bremenu (t),
razdalja vlačenja (m),
razdalja zbiranja (m),
dodatna produktivna dela v ciklusu (min/breme),
koeficienti in eksponenti enačbe (preglednica 5.4).

Če imamo pri večbobenskih žičnih žerjavih (kategorije 1.a, 2. in 3.) ekipo dveh delavcev,
povečamo normativ za 13 %, pri ekipi štirih delavcev, pa zmanjšamo normativ za 3 %.
Če imamo pri klasičnih žičnih žerjavih ekipo treh delavcev, povečamo normativ za 3 %.
Preglednica 5.4:
normativa (min/t)
Skupina naprav

Vrednosti koeficientov in eksponentov za izračunavanje osnovnega

Smer
spravila

Vrednost koeficientov in eksponentov

Veliki v.ž.ž.

(1.a)

Navzgor

g
- 0,465

u
0,642

b1
0,362

b2
0,155

h
- 0,0337

v
0,847

Veliki v.ž.ž.

(1.b)

Navzgor

- 0,537

1,777

0,115

0,030

0,00

0,00

Veliki v.ž.ž.

(1.b)

Navzdol

- 0,447

1,497

0,200

0,00

0,00

0,00
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Srednji v.ž.ž. (2.)

Navzgor

- 0,375

0,664

0,395

0,198

0,00778

1,272

Majhni v.ž.ž. (3.)

Navzgor

- 0,449

0,734

0,365

0,169

- 0,1905

1,616

Klasični ž. ž. (4.)

Navzgor

- 0,465

1,227

0,297

0,125

- 0,05198

0,614

Klasični ž. ž. (4.)

Navzdol

- 0,465

1,237

0,269

0,139

- 0,05765

0,614

Razdaljo vlačenja (VLA) za delovno polje ugotavljamo kot povprečno razdaljo do težišča
odkazane lesne mase (po karti).
Razdaljo zbiranja (ZBI) za delovno polje ugotavljamo iz gostote linij s pomočjo koeficienta
zbiranja (0,45):

ZBI = 4500 ×
Pi
LLi

Pi

∑ (LLi )

površina, ki jo odpirajo linije – običajno je to delovno polje (ha),
horizontalna dolžina posamezne linije (m).

Velikost povprečnega kosa v bremenu (MASNTO) izračunavamo na podlagi naslednjih enačb
glede na metodo sečnje:
Sortimentna metoda:

⎞
⎛
BTO
⎟ × kt
⎜
=
MASsortBTO ⎜
0,24 ⎟
⎝ 4,516 × BTO ⎠

MASNTO = MASsort BTO × kDV

⎛
⎞
BTO
⎜
⎟ × kt
=
MASmnktBTO ⎜
0,1773 ⎟
⎝ 2,4424 × BTO
⎠

MASNTO = MASmnkt BTO × kDV

Metoda mnogokratnikov:

BTO
kt
kDV

bruto prostornina srednjega za posek izbranega drevesa (m3),
prostorninska masa drevja (t/m3): 1,10 listavci in 0,95 iglavci,
je povprečen faktor rednega odkazila med bruto in neto odkazano lesno maso:
0,85 za iglavce in 0,88 za listavce.

Dodatne produktivne čase lahko predvidimo posebej za nek način dela. Za rampanje z vitlom
žične naprave ter za rampanje s traktorjem dodajamo 1 min/breme.
Kadar prihaja pri spravilu lesa do zastojev, ki ne izvirajo iz delovnega procesa spravila lesa z
žičnico (npr. nakladanje lesa pod nosilno vrvjo), se zastoji priznajo (če so neogibni) v višini,
kot nastopajo, dnevna norma pa se sorazmerno zniža.
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5.3.2 Popravki osnovnih normativov pri spravilu lesa z žičnicami
Koeficient (fbs) zajema popravke osnovnega normativa zaradi naklona terena,
površja in mladovja, ki ovirajo zbiranje lesa in drugih izjemnih delovnih
razmer. Koeficiente popravkov osnovnega normativa fbs (A …F) izberemo iz
preglednice 5.5.

fbs = fbs(A)× fbs(B)× fbs(C) × fbs(D)× fbs(E) × fbs(F)
Preglednica 5.5: Koeficient popravkov osnovnega normativa (fbsi) glede na razvojno fazo
sestoja in naklon terena pri spravilu lesa z žičnicami
Razvojna faza sestoja
Povprečni prsni premer drevesa

Drogovnjak

Debeljak

Pomlajenec

Do 20 cm

20 do 40 cm

40 cm in več

Naklon terena

fbs(A)

Blag

do 30%

1,00 do 1,03

Strm

30 do 50%

1,00 do 1,06 1,00 do 1,03

1,00 do 1,06

Zelo strm

50% in več

1,00 do 1,11 1,00 do 1,08

1,00 do 1,11

Sneg

1,00

1,00 do 1,03

fbs(B)

Sneg

do 30 cm

1,00 do 1,08

Sneg

30 do 50 cm

1,00 do 1,10

Sneg

50 cm in več

1,00 do 1,20

Težka prehodnost
fbs(C)
Težka prehodnost (skale, bloki, sortimenti in
1,00 do 1,20
sečni ostanki)
(izključuje se s fbs (B) nad 30 cm snega)
Popravki fbs(D), fbs(E) in fbs(F) veljajo samo za klasične žične žerjave
Zelo visoke linije

fbs(D)

Višina nosilke (m)

20 do 50

51 do 100

100 in več

Dolžine linij

do 300 m

1,00 do 1,15 1,00 do 1,25

1,00 do 1,35

Dolžine linij

301m do 900 m

1,00 do 1,10 1,00 do 1,20

1,00 do 1,30

Dolžine linij

900 m in več

1,00 do 1,05 1,00 do 1,15

1,00 do 1,25

Dvignjeno čelo / moč vitla

fbs(E)

Spravilo z dvignjenim čelom

0,85 do 1,00

Vitli z močjo nad 45 kW

0,90 do 1,00

Naklon linije

fbs(F)

Naklon linije pod 20%

1,00 do 1,10

Naklon linije nad 60%

1,00 do 1,05

Normativi spravila lesa z žičnimi napravami so uporabni za normiranje spravila lesa iglavcev
in listavcev v povprečnih razmerah, ki so opredeljene v preglednici 5.5.
Zmnožek koeficientov popravkov osnovnega normativa lahko doseže največ vrednost 1,5
(50 %), vendar med popravke ne štejemo popravkov zaradi drugačne velikosti delovne
skupine.
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6 Gradnja gozdnih vlak
6.1 Sestava normativov
Normativi za gradnjo gozdnih vlak veljajo za dve osnovni tehnologiji in sicer
za:
− ročno gradnjo, pri kateri vrtanje minskih vrtin glede na zahtevnost (kategorijo vlake)
opravimo s prenosnim ročnim vrtalnim kladivom, pod panji ali zemljo pa pripravimo mesta
za namestitev razstreliva z lomilnim drogom. Poravnavo razminirane vlake opravimo z
ročnim orodjem (kramp, lopata, lomilni drog),
− strojno gradnjo, pri kateri vrtanje minskih vrtin opravimo kot pri ročni gradnji, samo
poravnavo razminirane vlake pa opravimo z ustreznim strojem (buldožer, bager).
Vsaka tehnologija zajema različna opravila, kar je odvisno od načina izvajanja gradnje in od
talne podlage, v kateri gradimo vlako (mehka ali kamnita podlaga). Za mehko talno podlago
veljajo tereni, kjer talno podlago sestavljajo zemljine ali grušč in pri izvedbi zemeljskih del
hribine ni treba minirati. H kamniti podlagi prištevamo terene, ki jih sestavljajo kamnine, ki jih
je pred zemeljskimi deli potrebno razdrobiti (z miniranjem ali mehansko – s hidravličnim
kladivom).
Pred začetkom same gradnje mora biti gradbišče ustrezno pripravljeno, kar pomeni ustrezno
izsekan pas gozda v pasu trase vlake glede na naklon terena, odstranjeni morajo biti gozdni
lesni sortimenti in gradbišče očiščeno sečnih ostankov.
Gradnja vlak lahko poteka kot novogradnja ali kot rekonstrukcija že obstoječe vlake (npr.
kolovoza). Ker je obseg dela pri posamezni obliki gradnje zelo različen, so v normativih
upoštevane različne kategorije vlak in sicer pri ročni gradnji 3 kategorije, pri strojni gradnji na
mehki podlagi 2 kategoriji in na kamniti podlagi 5 kategorij. Za vsako kategorijo so navedene
osnovne vrednosti posameznih parametrov:
− število vrtin po tekočem metru vlake,
− delež dolžine vlake, kjer so potrebna zemeljska dela,
− prečni naklon terena,
− delež kamnitosti.
Širina vlake je prilagojena terenu, zahtevam spravilnih sredstev in znaša v normalnih
razmerah 3,0 m.
Normativi veljajo za normalno gradbeno sezono (brez snega oziroma le toliko, da ne
predstavlja ovire pri delu).
Omenjeni normativi ne veljajo v naslednjih primerih:
− razmere na trasi vlake so drugačne, kot so navedene vrednosti posameznih parametrov
v opisu kategorije vlak,
− odkop na trasi vlake je večji kot 2 m3 po tekočem metru,
− razmere na trasi so izjemne (blato, močvirje, ipd.).
6.2 Osnovni normativi
Normativ zajema porabo časa za delo enega delavca. Delo minerja ni vključeno v normativ.
Vrtalci so dolžni sodelovati kot pomočniki pri miniranju za pomožna dela (prenašanje
razstreliva, zavarovanje minskega polja itd.). Normativ zajema pripravljalno zaključne čase in
vse normalne zastoje med delom.
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6.2.1 Ročna gradnja vlak
Zajema pripravo minskih vrtin s prenosnim ročnim vrtalnim kladivom ali lomilnim drogom,
polnjenje minskih vrtin, zavarovanje in aktiviranje minskega polja, žaganje panjev in korenin
ter poravnavo razminirane vlake s krampom, lopato ali lomilnim drogom. Ločimo tri kategorije
vlak:
I. kategorija:
Že obstoječe vlake, kjer je potrebno vrtati od 1 do 1,5 vrtine na 1 m vlake, poravnava na 2030 % dolžine vlake, žaganje panjev.
II. kategorija:
Že obstoječe ali vlake na novo, kjer je potrebno vrtati od 1,5-2,0 vrtine na 1m vlake,
poravnava na 40-50% dolžine, naklon terena 10-15 %, žaganje panjev.
III. kategorija:
Že obstoječe ali vlake na novo, kjer je potrebno vrtati nad 2,0 vrtine na 1 m vlake, naklon
terena 10-20 %, poravnava na 50-70 % dolžine vlake, žaganje panjev. Povprečna globina
vrtin 30-50 cm, z vrtalnim strojem in lomilnim drogom.
Preglednica 6.1: Ročna gradnja vlak
Kategorija
vlake

min/m

Norma v
8 urah

I

6,84-8,54

56-70 m

II

12,80

38 m

III

19,20

25 m

6.2.2 Strojna gradnja vlak
Zajema: pripravo vlake za strojno gradnjo (priprava minskih vrtin glede na kategorijo vlake s
prenosnim ročnim vrtalnim kladivom ali lomilnim drogom, miniranje hribine in panjev s
premerom nad 20 cm) ter poravnavo razminirane vlake z ustreznim strojem (odkop hribine,
premik in vgraditev hribine v telo vlake ter odstranitev panjev).
6.2.2.1 Gradnja na mehki talni podlagi
Kategoriji vlak:
I. kategorija:
Že obstoječe vlake, kjer je potrebno vrtati do 0,2 vrtine na 1 m vlake, prečni naklon terena 515 %, v pretežnem delu trase je zemljina in grušč, kamnitost do 10 %.
II. kategorija: Že obstoječe vlake ali na novo, kjer je potrebno vrtati od 0,3-0,5 vrtine na 1 m
vlake, prečni naklon terena 10-20 %, kamnitost 10-35 %, posamezni panji.
Priprava vlake za strojno gradnjo:
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Preglednica 6.2: Časovni normativi za miniranje panjev - priprave vlake za strojno gradnjo
vlak na mehki podlagi
Kategorija
vlake

min/m

Norma v
8 urah

I

1,16

14 m

II

3,24

48 m

Poravnava vlake s strojem:
Preglednica 6.3: Strojna poravnava vlak na mehkem terenu
Vrsta stroja

ur/m3

Buldožer (moč 70 kW)

0,091

Buldožer (moč 100 kW)

0,082
3

0,094

3

0,063

Bager (kapaciteta žlice 0,6 m )
Bager (kapaciteta žlice 1,0 m )

6.2.2.2 Gradnja na kamniti talni podlagi
Kategorije vlak:
I. kategorija:
Že obstoječe vlake, kjer je potrebno vrtati do 0,2 vrtine na 1 m vlake, prečni naklon terena 515 %, v pretežnem delu trase je zemljina in grušč, kamnitost do 10 %.
II. kategorija:
Že obstoječe vlake ali vlake na novo, kjer je potrebno vrtati od 0,3-0,5 vrtine na 1 m vlake,
prečni naklon terena 10-20 %, kamnitost 10-35 %, posamezni panji.
III. kategorija:
Na novo trasirane vlake, kjer je potrebno vrtati od 0,5-1,5 vrtine na 1 m vlake, prečni naklon
terena 10- 25 %, kamnitost 30-60%, posamezni panji.
IV. kategorija:
Na novo trasirane vlake, kjer je potrebno vrtati nad 1,5 vrtine na 1 m vlake, prečni naklon
terena 15-35 %, kamnitost 40-70 %, posamezni panji.
V. kategorija:
Na novo trasirane vlake, kjer je potrebno vrtati nad 2,0 vrtine na 1 m vlake. Povprečni naklon
terena 20-45 %, kamnitost 70-90 %, posamezni panji.
Povprečna globina vrtin za I., II., III. kategorijo znaša 40-60 cm; za IV. In V. kategorijo pa 5075 cm.
Priprava vlake za strojno gradnjo:
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Preglednica 6.4: Časovni normativi za pripravo na strojno gradnjo vlak na kamniti talni
podlagi
Kategorije
vlak

min/m

Norma v
8 urah

I

1,16

414 m

II

3,24

148 m

III

10,30

47 m

IV

14,82

32 m

V

28,23

17 m

Poravnava vlake s strojem:
Preglednica 6.5: Strojna poravnava vlak na kamnitem terenu
Vrsta stroja

ur/m3

Buldožer (moč 70 kW)

0,069

Buldožer (moč 100 kW)

0,062

Bager (kapaciteta žlice 0,6 m3)
3

Bager (kapaciteta žlice 1,0 m )

0,104
0,059

6.3 Popravki osnovnih normativov
6.3.1 Popravki osnovnih normativov pri ročni gradnji vlak
Popravki veljajo samo za I. kategorijo vlak, kjer se časovni normativ zaradi slabših pogojev
dela lahko poveča:
− do 10 % zaradi večje kamnitosti,
− do 15 % zaradi večjega števila vrtin po tekočem metru vlake,
− do 10 % zaradi večjega naklona terena ali večje poravnave.
6.3.2 Popravki osnovnih normativov pri strojni gradnji vlak na mehkih terenih
Popravek zaradi neugodnih razmer (panji listavcev z žilavim lesom) - do 10 %.
6.3.3 Popravki osnovnih normativov pri strojni gradnji vlak na trdih terenih
Pri pripravi vlake v kamniti podlagi se zaradi slabših pogojev dela normativ časa lahko
poveča za 20 %, v izjemnih primerih največ do 30 %, in sicer:
− do 10 % zaradi večje kamnitosti,
− do 15 % zaradi večjega števila vrtin po tekočem metru vlake,
− do 10 % zaradi večjega naklona terena ali večje poravnave.
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7 Gojenje in varstvo gozdov
7.1 Sestava normativov
Za zagotavljanje trajnega in optimalnega delovanja gozdov kot ekosistema, ter trajnega
uresničevanja vseh njihovih funkcij, je v gozdovih potrebna izvedba ustreznih gojitvenih in
varstvenih del. Med potrebna gojitvena dela spadajo vsa dela za obnovo gozdov (priprava
sestoja, priprava tal, sadnja, setev, gnojenje), nego v mladju in gošči (čiščenje, rahljanje,
reguliranje zmesi, ravnanje ostrih robov) ter prva redčenja v letvenjakih in tanjših
drogovnjakih.
Zaradi vedno večje ogroženosti našega okolja in s tem tudi prizadetosti gozdov, ki so vse
manj odporni proti boleznim, škodljivcem in ujmam, so v gozdovih pogosto potrebna tudi
ustrezna varstvena dela (postavitev pasti, lovnih dreves, zaščita pred objedanjem in
lupljenjem, varstvo pred požari).
7.1.1 Obnova gozdov
Dela pri obnovi gozdov v grobem delimo na dela, s katerimi olajšamo in pospešimo naravno
obnovo in dela za umetno obnovo. Če je le mogoče, sestoje obnavljamo po naravni poti.
−

Priprava sestoja za naravno obnovo. Odstranjujemo grmovnice in drevesca, ki ovirajo
nasemenitev in razvoj dobro zasnovanega vznika ali mladja, ki se razrašča pod njimi.
Posekani ostanki morajo biti pred tem odstranjeni z nasemenjene ali že pomlajene
površine. Težavnost dela je odvisna od gostote grmovnic ali drevesc in od prehodnosti
terena. Pri omenjenem delu uporabljamo lahko motorno žago (10-30 % delovnega časa)
ali vejnik.

−

Priprava tal za naravno nasemenitev ali setev. Opravljamo jo tam, kjer seme zaradi goste
prepletenosti korenin zeliščne plasti (predvsem trav) težko vzkali. Upoštevamo semenska
leta. Težavnost dela je odvisna od gostote in debeline travne ruše. Delo opravljamo
strojno, s priključkom na traktorju. Pri ročnem delu obdelamo najmanj desetino površine,
kot bi jo sicer obdelali s strojem.

−

Priprava tal za sajenje. Delo opravljamo po končnem poseku sestoja, ki ga nameravamo
umetno obnoviti. Posekamo tiste osebke iz polnilne in grmovne plasti, ki jih ne moremo
vključiti v nov sestoj in jih skupaj s sečnimi ostanki starega sestoja zložimo v kupe ali
vrste tako, da je dovolj prostora za sajenje. Težavnost dela je odvisna od količine sečnih
ostankov in od zaraščenosti z grmovjem in pritalnim rastjem (npr. robida). Uporabljamo
lahko motorno žago (10-20 % delovnega časa) in vejnik.

−

Setev lahkih in sajenje težkih semen. Setev lahkih semen opravljamo na tleh, ki smo jih
prej pripravili, lahko pa sejemo tudi na nepripravljena tla. Večji učinek dosežemo s
sprotnim zagrinjanjem semen. Težka semena bukve, gradna, doba in oreha sadimo v
jamice.

−

Sajenje v jamice. Normativi veljajo za sadike (smreka 2+2), ki so že na terenu. Jamice
morajo biti tako velike, da je v njih mogoče razprostreti korenine. Kopljemo jih sproti ali pa
so pripravljene že vnaprej. Težavnost je odvisna od prekoreninjenosti, skeletnosti tal,
zaraščenosti s travno rušo, od prehodnosti terena in od velikosti in vrste sadik. Pri delu
uporabljamo rovnico.

−

Sajenje v zasek. Sadimo s križno motiko, tako da najprej zasekamo vzdolžno, potem pa
prečno in odgrnemo zajeti del tal. Pri sajenju pazimo, da korenine niso obrnjene le v eno
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smer. Tako lahko sadimo le manjše sadike. Težavnost dela je odvisna od
prekoreninjenosti, skeletnosti tal in od prehodnosti terena.
−

Strojno kopanje jamic. Na dovolj globokih tleh in na dobro prehodnem terenu delo
opravljata dva delavca s polžastim nastavkom (d = 30 cm) na motorni žagi (do 40 %
delovnega časa). Na globokih tleh in na ravnini delamo jamice z ustreznim priključkom na
traktorju.

−

Gnojenje. Z gnojenjem zmanjšamo možnost propada sadike in število potrebnih obžetev.
Umetno gnojilo potresemo v kolobarju okrog sadike.

Pri gojitvenih delih upoštevamo splošna določila varstva pri delu. Če delamo z motorno žago,
morata biti v skupini vsaj dva delavca.
7.1.2 Nega gozdov
Normativi obravnavajo tista dela v mladih in odraščajočih gozdovih ter v prebiralnih gozdovih,
s katerimi izboljšujemo rastišču in ciljem prilagojeno sestojno zasnovo. Ta je izražena z
razmerjem drevesnih vrst, z mehanično stabilnostjo sestoja ter z vitalnostjo in kakovostjo
osebkov.
−

Obžetev. Obžetev opravljamo praviloma v lijakih, če obstaja nevarnost preraščanja
robide ali srobota pa je treba obžeti celotno površino. Težavnost dela je odvisna od
gostote sajenja, enakomernosti razporeda sadik, vrste in gostote rastlin, ki jih
odstranjujemo, in prehodnosti terena. Dela lahko posameznik s srpom, z vejnikom (v
primeru, da odstranjujemo tudi olesenele rastline), s koso (če je treba obžeti celotno
površino) ali v izjemnih primerih z motorno koso s krožnim nastavkom.

−

Nega mladja. Nega mladja je lažja od nege gošče, zato jo je smiselno opraviti čim
skrbneje. V nego mladja sodijo: uravnavanje zmesi, odstranjevanje predrastkov in po
potrebi rahlanje ter uravnavanje ostrih robov. Zaradi pomembnih razlik pri delu
obravnavamo ločeno nego naravnega in nego umetno osnovanega mladja.

−

Nega naravnega mladja. Težavnost dela je odvisna od gostote, potrebe po uravnavanju
zmesi oziroma razlik med dejansko in ciljno drevesno sestavo, od navzočnosti
predrastkov in ovijalk ter od prehodnosti terena. Največ delamo z vejnikom, po potrebi pa
tudi z lažjo motorno žago.

−

Nega umetno osnovanega mladja. Težavnost dela je odvisna od gostote zaraščenosti z
grmovnicami in nezaželenimi ali nekakovostnimi drevesnimi vrstami, od navzočnosti
robide in srobota, od velikosti sadik in od prehodnosti terena. Pogosteje kot pri negi
naravnega mladja delamo z motorno koso s krožnim nastavkom ali z lažjo motorno žago
(8-15 % delovnega časa), sicer pa uporabljamo vejnik.

−

Nega gošče. V nego gošče sodijo: odstranjevanje silakov in drugih nezaželenih osebkov
v zgornjem sloju, uravnavanje zmesi ter pomoč pri preslojevanju. Zaradi pomembnih
razlik pri delu obravnavamo ločeno nego naravnih in nego umetno osnovanih gošč.

−

Nega naravnih gošč. Težavnost dela je odvisna od negovanosti v fazi mladja, gostote,
drevesne pestrosti oziroma od razkoraka med dejansko in ciljno mešanostjo drevesnih
vrst, od količine predrastkov in nekakovostnih osebkov, od navzočnosti srobota in
prehodnosti. Pretežno uporabljamo vejnik, po potrebi tudi lahko motorno žago (8- 15 %
delovnega časa).
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−

Nega umetno osnovanih gošč. Težavnost dela je odvisna od negovanosti v fazi mladja,
količine grmovnic, nezaželenih vrst in panjevskih odganjkov ter od navzočnosti robide in
srobota. Pretežno delamo z lahko motorno žago (10-20 % delovnega časa), redkeje pa
uporabljamo vejnik.

−

Nega letvenjaka. V normativih upoštevamo: gostoto sestoja, gostoto odkazila,
prehodnost in pestrost drevesnih vrst. Prežagovanje podrtih debel in ureditev sečišča sta
obvezna samo pri iglavcih. V normativih ni vključeno delo strokovnjaka, ki pred tem
opravi odkazilo, kar velja tudi za nego drogovnjaka. Delamo z lažjo motorno žago (30-40
% delovnega časa).

−

Nega tanjšega drogovnjaka. Tanjši drogovnjak je opredeljen s povprečnim premerom
nosilcev funkcij do 20 cm. V normativih upoštevamo: povprečno odkazano drevo,
negovanost, gostoto odkazila in gostoto sestoja. Dnine so priznane kot nadstrošek pri
sečnji in izdelavi.

−

Obžagovanje. Zaradi povečanja vrednostnega prirastka obžagujemo nosilce funkcij
premera od 10 do 22 cm in to z ročno žago Sterzik ali s plezalno žago. Drevje za
obžagovanje mora biti označeno, sestoj pa preredčen. Težavnost dela je odvisna od
gostote in debeline vej, višine obžagovanja, prehodnosti terena in vrste orodja, ki ga
uporabljamo.

−

Negovalna dela v prebiralnem gozdu. Tovrstna dela združujejo elemente nege mladja,
gošče in letvenjaka. Izvajamo jih v prebiralnih gozdovih in tam, kjer ni mogoče razlikovati
razvojnih stopenj. Delamo z vejnikom in motorno žago (10 % delovnega časa).

7.1.3 Varstvo gozdov
Varstvo gozdov obsega več smiselno povezanih področij dela z namenom preprečevanja in
zatiranja rastlinskih bolezni in prenamnožitve populacij žuželk, ki lahko porušijo biološko
ravnotežje v gozdu, ter za preprečitev drugih škod v gozdovih.
7.1.3.1 Varstvo pred rastlinskimi boleznimi in škodljivci
−

Postavitev pasti: Postavitev pasti za lovljenje podlubnikov poteka pod vodstvom revirnih
gozdarjev, ki skrbijo za pravilno postavitev, izvedbo in za kontrolo pasti. V skupini delata
dva delavca.

−

Polaganje in izdelava lovnih debel, kupov in lubadark s škropljenjem. Drevo posekamo,
oklestimo, deblo poškropimo, veje pa zlagamo na kup in jih sproti škropimo. V skupini
delata dva delavca. Potrebno je upoštevati zahteve varstva pri delu z nevarnimi snovmi.

−

Polaganje in izdelava lovnih debel, kupov in lubadark s kurjenjem. Drevo posekamo,
oklestimo in veje ter vrhač zložimo na kup. Pred izletom podlubnikov deblo olupimo na
cerado in lubje odnesemo na kup, ki ga zažgemo. Če je drevo že napadeno, ves
postopek opravimo naenkrat, sicer pa v dveh delih. V skupini delata dva delavca.

−

Polaganje lovnih dreves. Drevesa samo posekamo in jih prepustimo napadu podlubnikov.
Ko se podlubniki zavrtajo v drevo, uporabimo tehnologijo zatiranja s škropljenjem ali
kurjenjem.
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Zatiranje karantenskih bolezni. Upoštevamo navodila strokovnjakov. Praviloma za sečnjo
in zlaganje uporabljamo enaka merila kot za tretjo alinejo. V primeru zahtevnejših opravil
delo obračunavamo po času.

7.1.3.2 Varstvo pred divjadjo
Varstvo pred divjadjo je lahko posamezno ali skupinsko. Posamezno drevesca varujemo s
premazi, tulci ali mrežami, skupinsko pa z ograjo.
−

Zaščita sadik s premazom vršičkov iglavcev. Praviloma jeseni premazujemo vršičke
mladja z ustreznim zaščitnim sredstvom. Delo lahko opravlja posameznik, ki mora biti
opremljen z ustreznimi zaščitnimi rokavicami. Težavnost dela je odvisna od prehodnosti
terena in od gostote mladja.

−

Individualna zaščita sadik listavcev s tulci ali mrežo. Sadike listavcev in jelke lahko
zaščitimo tako, da obnje zabijemo kol in jih obdamo s tulcem ali plastično oziroma
kovinsko mrežo. Možno je individualno delo.

−

Individualna zaščita dreves v odraščajočih gozdovih pred obgrizovanjem in lupljenjem.
Drevesa (izbrance) zaščitimo s premazovanjem s kemičnimi sredstvi ali z zasmolitvijo v
vegetacijski dobi.

−

Zaščita mladja z ograjo. Koli so pripravljeni, postaviti je potrebno ograjo in napeti žico.
Izdelati je treba ustrezne vhode v ograjeni prostor.

7.1.3.3 Varstvo pred požari
Gradnja in vzdrževanje protipožarnih presek
− Novogradnjo in rekonstrukcijo protipožarnih presek (trasiranje presek, posek drevja in
grmovja na trasi, strojna dela) opravljamo na podlagi normativov za gradnjo gozdnih cest
in vlak.
− Vzdrževanje protipožarnih presek. Strojno škropljenje s herbicidi po preseki. Delo
opravimo enkrat letno, obsega pa pripravo škropiva, delo strojnika in obratovanje stroja
ter ročno čiščenje in obsekovanje protipožarnih presek. Težavnost dela je odvisna od
zaraščenosti (obilica drevesnih in grmovnih vrst, robide in visokih zelišč). Uporabljamo
motorno žago, motorno koso s krožnim nastavkom ali vejnik.
Gradnja in vzdrževanje protipožarnih zidov
− Gradnja protipožarnih zidov obsega ročno pridobivanje kamna in graditev zidu.
Težavnost je odvisna od možnosti pridobivanja kamenja (oddaljenost od zidu in
težavnost izkopa kamenja z železnim drogom). Zid je 0,8 m širok in 0,8 m visok.
− Vzdrževanje protipožarnih zidov obsega ročno popravilo in zložitev kamenja v
− zid. Težavnost dela je odvisna od obsega poškodbe zidu in od zaraščenosti.
Postavitev in obnova protipožarnih tabel
− Postavitev protipožarnih tabel obsega dovoz materiala (drog, tabla, 0,03 m3 betona) in
postavitev table.
− Pri obnovah protipožarnih tabel le te običajno zamenjamo. Veljajo norme za postavitev,
povečane za 2-3 krat, glede na obseg potrebnih del.
Preventivna protipožarna opazovalna služba
− Delo se obračunava po času.
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Gašenje požara
− Delo se obračunava po času.
Zavarovanje požarišča
− Delo se obračunava po času.
7.1.3.4 Druga dela pri varstvu
Izdelava stez. Steze so široke do 0,6 m. Dela lahko posameznik z ročnim orodjem. Na
težavnost dela vpliva predvsem skalovitost.
Vzdrževanje stez. Delo vsebuje vzdrževanje pohodnega dela steze in obsekavanje
grmovnega sloja ter vej. Delamo z ročnim orodjem.
Protierozijska zaščita. Opravljamo jo v manjših erozijskih območjih znotraj gozdnega
prostora. V poštev pridejo setev trave, popleti in podobno. Delo se obračunava po času.
Izdelava in vzdrževanje gnezdilnic (valilnic). Gnezdilnice izdelujemo za posamezne vrste ptic
v območjih gozdov, kjer ni dovolj drevesnih dupel ali v bližini naselij. Delo se obračunava po
času.
Markiranje. Markiramo predvsem gozdne učne poti in evropske pešpoti. Delo se obračunava
po času.
Sanacija sestojev prizadetih zaradi naravnih ujm. Izdelujemo izkoreninjena (izruvana),
upognjena in polomljena drevesa. Vedno izvedemo tudi ureditev sečišča. Delo se
obračunava po času.
Biomeliorativna dela. Potrebna so za izboljšanje življenjskih in prehrambenih razmer za
rastlinojedo parkljasto divjad. Glavne skupine del so: košnja trave, priprav pašnih površin za
divjad, gnojenje travnikov, vzdrževanje gozdnega roba, vodnih virov, kali ter kaluž. Delo se
obračunava po času.
7.2 Osnovni normativi gojenja in varstva gozdov
Normativi so sestavljeni na podlagi izkušenj in evidenc učinkov, ugotovljenih pri obnovi, negi
in varstvu gozdov. Pri gojitvenih delih upoštevamo splošna določila varstva pri delu.
Normativi veljajo za enega delavca. Pri delu z motorno žago morata biti v skupini vsaj dva
delavca.
7.2.1 Normativi obnove gozdov
Normativi zajemajo dela v zvezi z naravno ali umetno obnovo gozdov.
Preglednica 7.1: Časovni in količinski normativi za dela pri obnovi gozdov
Vrsta dela

Delovne
razmere

Enota

Normativ
ur/ha

Količina
kos/8 ur

Opis razmer

7.2.1 Normativi obnove gozdov
Normativi zajemajo dela v zvezi z naravno ali umetno obnovo gozdov.
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Preglednica 7.1: Časovni in količinski normativi za dela pri obnovi gozdov
Vrsta dela
Priprava
sestoja za
naravno
obnovo
Priprava tal
za naravno
nasemenitev
ali setev

Priprava tal
za sajenje

Delovne
razmere

Enota

Lahke

1 ha

Normativ
ur/ha
do 16

Srednje

1 ha

16 - 28

Srednja zaraščenost

Težke

1 ha

28 - 40

Lahke

1 ha

do 16

Srednje

1 ha

16 - 32

Težke

1 ha

32 - 48

Lahke

1 ha

do 24

Srednje

1 ha

24 - 56

Težke

1 ha

64 - 96

Velika zaraščenost
Redka travna ruša manjše
debeline
Srednje gosta travna ruša
Gosta in debelejša plast travne
ruše
Ohranjeni sestoji z opravljenim
gozdnim redom
Ohranjeni sestoji z zmerno
količino ostankov ali redkim
grmovjem (ohranjeni sestoji
listavcev brez gozdnega reda)
Grmišča z ostanki ohranjenega
sestoja ali ohranjeni sestoji
iglavcev brez gozdnega reda

1 ha

96 - 120

Grmišča

1 ha

4

Prosta setev

b)

1 ha

16 - 24

c) bukev

1 ha

250

d) graden

1 ha

208

e) dob

1 ha

208

f) oreh

1 ha

15

Lahke

kos

260

Srednje

kos

200

kos

160

kos

600

kos

450

Lahke

kos

650

Srednje

kos

400

Težke

-

Setev z zagrinjanjem
Sajenje žirov 40 cm × 10 cm,
poraba 55 kg/ha
Sajenje želodov 40 cm × 20 cm,
poraba 530 kg/ha
Sajenje želodov 40 cm × 20 cm,
poraba 690 kg/ha
Sajenje oreha 1,5 m × 1,5m,
poraba 32 kg/ha
Rahla tla, manjše sadike, majhen
nagib
Plitva tla, večji nagib, srednja
prekoreninjenost
Skeletna ali skalovita tla, velik
nagib, močna prekoreninjenost
Sajenje v vnaprej pripravljene
jamice (manjše sadike)
Sajenje v vnaprej pripravljene
jamice (velike sadike)
Rahla tla, manjši nagib
Delno prekoreninjena ali skeletna
tla
Sadimo v jamice

Zelo
težke
a)
Setev lahkih
in sajenje
težkih semen

Sajenje v
jamice

Sajenje v
zasek

Težke

Količina
kos/8 ur

Majhna zaraščenost

kos

Opis razmer

Strojno
kopanje jamic

M

žaga

900

Traktor

kos

600

Gnojenje

Srednje

kos

1000

Lažje razmere
Globoka tla na ravnini, globina
30 cm, premer 30 cm

7.2.2 Normativi nege gozdov
Preglednica 7.2: Časovni in količinski normativi za dela pri negi gozdov
Vrsta

Delovne

Enota

Norma

Opis razmer

M

žaga

Traktor

kos

600

Gnojenje
Srednje
kos
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Strojno
kopanje jamic
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kos

900

Lažje razmere
Globoka tla na ravnini, globina
30 cm, premer 30 cm
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7.2.2 Normativi nege gozdov
Preglednica 7.2: Časovni in količinski normativi za dela pri negi gozdov
dela

Vrsta

Obžetev

Nega naravnega
mladja
Nega umetno
osnovnega
mladja

Nega naravnih
gošč

Nego umetno
osnovanih gošč

Nega letvenjaka

Nega tanjšega
drogovnjaka

Obžagovanje
Negovalna dela
v prebiralnem
gozdu

Delovne
razmere

Enota

Norma
ur

Lahke

1 ha

12 - 24

Srednje

1 ha

24 - 40

Težke

1 ha

40 - 64

Lahke
Srednje
Težke

1 ha
1 ha
1 ha

Do 12
12 - 24
24 - 40

Lahke

1 ha

16 - 32

Srednje

1 ha

32 - 48

Težke

1 ha

48 - 64

Lahke

1 ha

Do 24

Srednje

1 ha

24 - 48

Težke

1 ha

48 - 64

Lahke

1 ha

Do 24

Srednje

1 ha

24 - 48

Težke

1 ha

48 - 64

Zelo težke

1 ha

65 - 72

Lahke

1 ha

Do 24

Srednje

1 ha

24 - 40

Težke

1 ha

40 - 56

Lahke

1 ha

Do 12

Srednje

1 ha

12 - 24

Težke

1 ha

24 - 32

Do 5,2 m

100 kos

10

Do 9 m
Lahke

100 kos
1 ha

6
Do 12

Srednje

1 ha

12 - 14

7.2.3 Normativi varstva gozdov

Opis razmer
Do 3000 sadik/ha, enakomeren
razpored, trave, zeli
Malina, praprot, visoka zelišča,
posamezni odganjki olesenelih
rastlin
Robida, srobot, zelo težka
prehodnost, velik nagib, odganjki
olesenelih rastlin
Redki predrastki
Predrastki, grmovje
Uravnavanje zmesi, srobot, robida
Tanjše grmovje, manjše
zaraščenost
Srednja zaraščenost, sledi robide
Močnejše grmovje, težka
prehodnost, robida, srobot
Vrstna monotonost, predhodna
nega, majhna gostota, malo
predrastkov
Pestrost drevesnih vrst, veliko
podrastvkov in nezaželenih vrst
Negovano, srobot, močni panjevski
odganjki
Malo grmovnic, malo nezaželenih
vrst, dobra prehodnost, prej
negovano
mehki listavci, leska, srednja
prehodnost, nekaj robide in srobota
Robida, srobot, velika
preraščenost, slaba prehodnost,
nenegovano, veliko različnih vrst
Veliko robide in srobota, zelo težka
prehodnost, nenegovano
Majhna gostota, lahka prehodnost,
listavci
Velika gostota listavcev, srednja
prehodnost
Velika gostota, pretežno iglast
sestoj, zelo velika gostota listavcev
Odkazano drevo 0 10 - 0 majhna
gostota
Odkazano drevo 0 06 - 0
negovanost, srednja gostota
Odkazano drevo pod 0 60,
nenegovano, velika gostota
Po že opravljenem predhodnem
obvejevanju do 2 m, STERZIK žaga
z dvema dolžinama ročajev, očala
S plezalno žago tipa KS31
Uravnotežen prebiralni gozd
Sestoji s preveč poudarjeno
funkcijo pomlajevanja

Obžagovanje
Do 9 m
Lahke

Negovalna dela
v prebiralnem
Srednje
gozdu
Uradni list
Republike Slovenije

100 kos
1 ha

6
Do 12

1 ha

12 - 14

z dvema dolžinama ročajev, očala
S plezalno žago tipa KS31
Uravnotežen prebiralni gozd
Sestoji s preveč poudarjeno
funkcijo pomlajevanja
Št. 98 / 3. 12. 2010 / Stran 15295

7.2.3 Normativi varstva gozdov
Normativi zajemajo dela v zvezi z varstvom gozdov pred rastlinskimi boleznimi in škodljivci,
varstvom pred divjadjo in požari ter ostala varstvena dela v gozdu.
7.2.3.1 Varstvo pred rastlinskimi boleznimi in škodljivci
Preglednica 7.3: Normativi za varstvo gozdov pred podlubniki
Vrsta dela

Postopek

Postavitev pasti
Polaganje in izdelava lovnih
debel in lubadark s
škropljenjem

Normativ - norma
8 pasti/8 ur

Podiranje in kleščenje debla
Zlaganje lovnega kupa
(veje)
Škropljenje

Velja NTS za sečnjo

Prehodi

10 min/drevo
Velja NTS za sečnjo. Za
lupljenje velja NTS × 0,7
NTS za sečnjo brez lupljenja
×0,50

Polaganje in izdelava lovnih
debel s kurjenjem

Sečnja z lupljenjem
Namestitev cerade in
zložitev kupa

NTS × 0,40
30 min/drevo

7.2.3.2 Varstvo pred divjadjo
Preglednica 7.4: Normativi za varstvo gozdov pred divjadjo
Vrsta dela
Zaščita sadik s premazom
vršičkov iglavcev

Zaščita sadik s količenjem

Individualna zaščita sadik
listavcev s tulci (vključno s
podpornim količkom) ali mrežo
Individualna zaščita dreves v
odraščajočih gozdovih pred
obgrizovanjem in lupljenjem
Zaščita mladja z ograjo (2 m)
za divjad
Zaščita mladja z ograjo (1,3 m)
za živino

Postopek
Povprečna prehodnost,
3000 sadik/ha
Težka prehodnost, nad
3000 sadik/ha
Izdelava kolov
Zaščita sadik z dvema
koloma
Zaščita sadik s tremi koli

Normativ - norma
10 ur/ha
10 ur/ha povečamo do 25 %
200 kolov/8 ur
120 sadik/8 ur
70 sadik/8 ur

Zaščita s tulci
Zaščita s tulci - neugodni
pogoji dela
Zaščita s plastično mrežo

60 sadik/8 ur
45 sadik/8 ur

Zaščita s kovinsko mrežo

25 sadik/8 ur

Listavci - kemična zaščita

1-2 min/drevo

Iglavci - kemična zaščita

4-5 min/drevo

Iglavci - zasmolitev

3 min/drevo

Klasična postavitev
Klasična postavitev samonosna mreža
Škarjasta postavitev
Klasična postavitev samonosna mreža

8 m/8 ur

50 sadik/8 ur

12 m/8 ur
20 m/8 ur
20 m/8 ur
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Koli premera 7 do 12 cm
Koli premera nad 12 do 20
cm

Izdelava kolov za ograje(na
skladišču)

70 kolov/8 ur
50 kolov/8 ur

7.2.3.3 Varstvo pred požari
Preglednica 7.5: Normativi del pri varstvu pred požari
Vrsta dela

Graditev in vzdrževanje
protipožarnih presek

Postopek
Novogradnjo in rekonstrukcijo
protipožarnih presek
(trasiranje presek, posek drevja in
grmovja na trasi, strojna dela)

Normativ - norma
Veljajo normativi za gradnjo
gozdnih prometnic
Delavec: 4 ure/km

Vzdrževanje protipožarnih presek

Traktor: 4 ure/km
Herbicid: 3 l/km

Graditev in vzdrževanje
protipožarnih zidov

Ročno čiščenje in obsek
protipožarnih presek
Graditev protipožarnih zidov

200-300 m/8 ur
2-6 m/8 ur

Vzdrževanje protipožarnih zidov

20-60 m/8 ur

Lahke delovne razmere

6 tabel/8 ur

Srednje delovne razmere

4 table/8 ur

Težke delovne razmere

2 tabli/8 ur

Postavitev in obnova
protipožarnih tabel
Protipožarna
opazovalna služba
Gašenje požara

Delo se obračunava po času

Zavarovanje pogorišča

Delo se obračunava po času

Delo se obračunava po času

7.2.3.4 Druga dela pri varstvu
Preglednica 7.6: Normativi vzdrževanja stez in poti
Vrsta dela

Razmer - postopek

Normativ - norma

Izdelava stez

Ugodne razmere

40 m/8 ur

Manj ugodne razmere

32 m/8 ur

Ugodne razmere

300 m/8 ur

Manj ugodne razmere

200 m/8 ur

Dva delavca

5 km/8 ur

En delavec

3 km/8 ur

Vzdrževanje stez
Markiranje in vzdrževanje poti
Protierozijska zaščita

Delo se obračunava po času

Izdelava in vzdrževanje gnezdnic
Sanacija sestojev prizadetih zaradi
ujm

Delo se obračunava po času
Delo se obračunava po času
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Preglednica 7.7: Normativi za biomeliorativna dela

S koso

Normativ norma
20 ur/ha

Z motorno koso

8 ur/ha

Z rotacijsko traktorsko kosilnico

2 uri/ha

Z grebensko traktorsko kosilnico

3 ure/ha

Z nakladalko

16 ur/ha

Ravnanje (buldožer Fiat AD 14)

20-24 ur/ha

Frezanje

2 uri/ha

Ročna setev *

4 ure/ha

Ročno **

8 ur/ha

S traktorjem

2 uri/ha

Vrsta dela

Košnja

Postopek

Spravilo sena z odvozom
Priprava pasišč za divjad

Gnojenje travnikov
Vzdrževanje gozdnega roba

40 ur/ha

*Poraba travne mešanice: 35 kg/ha.
**Poraba gnojila NPK 10:30:20 ali NPK 8:26:26; 300-400 kg/ha.
7.3 Popravki osnovnih normativov
7.3.1 Popravki normativov pri obnovi gozdov
Priprava tal za sajenje: V izjemnih razmerah (velika količina sečnih ostankov, močna
zaraščenost z grmovjem in pritalnim rastjem), je normativ časa lahko večji za 25 %.
Sajenje v jamice: Pri sadikah, ki so višje od enega metra in pri sajenju na skalovitem terenu,
je normativ časa lahko večji za 20 %, pri sajenju večih drevesnih vrst hkrati za 10 %, pri
spopolnitvah pa za 25 %.
Sajenje v zasek: Pri spopolnitvah normativ časa povečamo za 25 %.
7.3.2 Popravki normativov pri negi gozdov
Obžetev: V zelo težkih razmerah (zelo visoka zelišča, velika gostota sajenja, močno
odganjanje robide) normativ časa povečamo do 25 %.
Nega umetno osnovanih gošč: V izjemnih razmerah lahko normativ časa povečamo do 25 %.
Nega letvenjaka: V izjemnih razmerah (npr. za redčenje letvenjakov črnega bora na Krasu)
lahko normativ časa povečamo do 25 %.
Nega tanjšega drogovnjaka: V primeru izjemno težkega spravila lahko normativ časa
povečamo do 25 %.
8
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Nega letvenjaka: V izjemnih razmerah (npr. za redčenje letvenjakov črnega bora na Krasu)
lahko normativ časa povečamo do 25 %.
Nega tanjšega drogovnjaka: V primeru izjemno težkega spravila lahko normativ časa
povečamo do 25 %.
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STROJNA SEČNJA

8.1

Strojna sečnja z velikimi kolesnimi stroji za sečnjo

8.1.1 Sestava normativov
Normativi veljajo za uveljavljeno obliko strojne sečnje in izdelave sortimentov pri redčenjih
sestojev iglavcev (smreka, jelka, macesen) ter pri redčenjih listavcev (bukev, javor,brest) v
ugodnih terenskih in sestojnih razmerah rednih delovišč z označenim drevjem za posek.
Normativi upoštevajo sistem obračunavanja delovnega časa za osemurni delovnik in
temeljijo na regresijski odvisnosti produktivnega delovnega časa stroja od vhodne
spremenljivke bruto prostornine odkazanih dreves (BTO) v m3 v delovišču. Normativ velja za
delovišča, kjer odkazana drevesa, z upoštevanjem tarif gozdnogospodarskih načrtov, ne
presegajo 1,2 m3 za listavce (LST) in 1,8 m3 za iglavce (IGL), gostota označenega drevja za
posek pa je med 50 m3/ha in 150 m3/ha. Nižja gostota odkazila je lahko upoštevana s
predvidenim popravkom.
Normativi veljajo za skupino velikih kolesnih strojev za sečnjo (npr. John Deere 1270D, John
Deere 1470D, Ecolog 580C) katerih masa presega 13 t, doseg roke hidravličnega dvigala je
10 m ali več, na njem nameščena sečna glava pa omogoča izdelavo sortimentov do 40 cm
premera in podiranje do 60 cm premera. Normativi veljajo za samostojno delo
usposobljenega strojnika, z delovnimi izkušnjami na takih strojih, brez kombinacije s sečnjo z
motorno žago ali dodatnega sekača.
Normativi veljajo za sečnjo in izdelavo sortimentov v tehnološkem sistemu kratkega lesa.
Strojnik pri podiranju skrbi za primerno usmerjeno podiranje in izdelavo sortimentov, tako da
se izogne nepotrebnim poškodbam sestoja in tal.
Normativi vsebujejo čase za ureditev sečišča, kot ga za strojno sečnjo določa pravilnik, ki
ureja izvajanje sečnje, ravnanje s sečnimi ostanki, spravilo in zlaganje gozdnih lesnih
sortimentov.
Normativ strojne sečnje (Nss) je izražen v min na neto izdelan m3 gozdnih lesnih sortimentov
in je sestavljen iz osnovnega normativ (ONss) in popravkov osnovnega normativa. ONss
vključuje faktor neproduktivnega delovnega časa, ki upošteva slovenske razmere
gospodarjenja z gozdom in delovno pravno zakonodajo ter znaša 1,39.
Osnovne normative strojne sečnje z velikimi kolesnimi stroji za sečnjo v redčenjih (ONssvkr v
min/neto m3) izračunamo na podlagi povprečne bruto mase dreves (BTO) predvidenih za
sečnjo po enačbi.
ONssvkr[min/neto m3] = A * (BTO[m3])B
Parametra A in B (preglednica 8.1) se razlikujeta glede na drevesno vrsto (DV) za iglavce in
listavce.
Preglednica 8.1
strojne sečnje

Vrednosti parametrov A in B v regresijski enačbi osnovnega normativa
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Normativ strojne sečnje v redčenjih z velikim kolesnim strojem za sečnjo (Nssvkr v min/neto
m3) izračunamo po naslednjem obrazcu tako, da upoštevamo tudi skupno vsoto popravkov
osnovnega normativa (∑Pss):
Nssvkr[min/neto m3] = ONssvkr*∑Pss
8.1.2 Osnovni normativ strojne sečnje
Osnovni normativ strojne sečnje za redčenja iglavcev izračunamo po naslednjem obrazcu:
ONssvkrIGL[min/neto m3] = 2,5128 * (BTO[m3])-0,757
Osnovni normativ strojne sečnje za redčenja listavcev pa kot:
ONssvkrLST[min/neto m3] = 2,7841 * (BTO[m3])-0,597

8.1.3 Popravki osnovnega normativa strojne sečnje
Popravki normativa so namenjeni povečanju osnovnega normativa zaradi terenskih in/ali
organizacijskih razmer v delovišču. Vsoto popravkov zaradi razmer delovišča (∑Pri) oz.
zaradi organizacijskih omejitev (∑Poi) izračunamo v odstotkih in upoštevamo kot njuno
skupno vsoto popravkov (∑Pss) pri izračunu normativa strojne sečnje.
∑Pss = (1 + (∑Pri /100 + ∑Poi /100))
Kriterije za določitev višine popravkov za posamezno kategorijo presodimo na osnovi razmer
na delovišču in organizacijskih zahtev in omejitev pri izvajanju strojne sečnje. V preglednici
1.3 so navedeni opisi za posamezne kategorije popravkov in njihove zgornje vrednosti. Vsota
vseh popravkov na osnovni normativ je lahko največ 100 % (faktor = 2). Če je dodajanje nad
100 % popravkov osnovnega normativa upravičeno, normativa ne določamo, priporočeno je
preverjanje proizvodnosti oziroma obračunavanje del po času.
Preglednica 8.2
Vrsta
popravka

Popravki osnovnega normativa strojne sečnje

Kategorija

Po1

UREDITEV
SEČIŠČA DODATNE
ZAHTEVE
VARSTVA
GOZDOV

Po2

GOSTOTA
ODKAZILA

Opis

Zgornja
vrednost
popravka

•
Prisotnost
perspektivnega
podmladka
(opredelitev deleža v gozdnogojitvenem načrtu) ali
lokacije pomladitvenih jeder v neposredni bližini
Do 20%
SSP
• Dodatno zlaganje ali umikanje vej s SP zaradi
drugih vzrokov (predvideno z gozdnogojitvenim
načrtom)
• Obdelava ali zlaganje vrhačev, ki ležijo ločeno od
debla oz. drevesa
• Delovišča z gostoto odkazila v spodnjem delu Do 10%
intervala veljavnosti normativa med 50 m3/ha in 90
m3/ha
• Delovišča z gostoto odkazila med 30 m3/ha in 50 Do 30%
m3/ha
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Po3

SEČNO
SPRAVILNE
POTI

Pr1

SESTOJI S
POSEBNIMI
ZAHTEVAMI

Pr2

OBLIKA
DREVESA

Pr3
Pr4
Pr5

Pr6
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Do 10%
• Slepe SP presegajo 30 % dolžine vseh SP
Do 20%
• Slepe SP presegajo 60% vseh SP
• Oddaljenost težišča lesne mase na delovišču od Do 5%
predvidenega skladišča na gozdni cesti je nad 400
m
• Delo v zapoznelih prvih redčenjih
• Delo v zavarovanih območjih
• Delo v sestojih s poudarjenimi socialnimi
funkcijami
• Korekcija se lahko uporabi v sestojih, kjer je več
dreves z močnejšimi vejnimi venci ali večjimi
posamezno raščenimi vejami (zahtevna izdelava)
• V tistih sestojih, ki jih je v preteklosti prizadel
žledolom ali snegolom, in je več kot 40 %
odkazanih dreves: 2- ali večvrhatost liraste oblike
• V sestojih panjevcev ali pri posameznih drevesih,
ki imajo dolgo krošnjo z močnimi vejami (npr.
osamelci)
• Naklon terena od 20 do 40 %
• Naklon terena nad 40 %
• Skalovitost nad 40 % površine

TEREN –
NAKLON
TEREN –
SKALOVITOST
• Višina snežne odeje nad 40 cm
ZIMSKE
RAZMERE
• Delo v poškodovanih sestojih zaradi ujm, ki
posamično ali v manjših jedrih (do 0,1ha)
prizadanejo drevje (do 40% odkazila). Popravek
IZREDNE
ne velja za delo v velikih poškodbah sestojev
RAZMERE
zaradi naravnih nesreč, tam zaradi raznolikih
dejavnikov dela obračunamo po času - del ne
normiramo.

Do 20%
Do 10%
Do 10%

Do 15%

Do 10%
Do 20%
Do 10%
Do 10%
Do 15%

8.1.4 Omejitve in priporočila
- Normativi veljajo za sestoje homogene sestave v razvojni fazi drogovnjakov in debeljakov
z opredeljenim ukrepom redčenja v ugodnih terenskih razmerah.
- Za ugodne terenske razmere za strojno sečnjo štejemo gozdne površine s povprečno
kamnitostjo in skalovitostjo terena do 5 %, povprečnim naklonom do 10% in dobro
vidljivostjo.
- V normativih delovnega časa niso upoštevane prekinitve dela na nivoju koledarskega
spremljanja dela kot so npr.: selitve stroja, premiki stroja med delovišči, servisiranje in
popravila, podpora za redno vzdrževanje (dovoz goriva, brušenje verig, montaža in
demontaža goseničnih trakov in verig,..), daljše prekinitve dela zaradi vremenskih,
sestojnih ali organizacijskih zahtev, ipd..
- Zagotovljena je pregledna in funkcionalna označitev drevja, sečnih (spravilnih) poti in
smeri gibanja.
- Način označevanja drevja mora biti prilagojen potrebam popolne strojne sečnje.
- Največja debelina vej ne presega 10 cm.
- Največja dolžina izdelanih sortimentov je 6 m.
- Zlaganje in razvrščanje sortimentov se izvaja vzdolž sečne poti na način, ki omogoča
spravilo z vožnjo (zgibni prikoličar, traktor z gozdarsko prikolico,…).
- Izvajanje sečnje in izdelave slučajnih pripadkov visokih koncentracij (žledolomi,
snegolomi, vetrolomi) ne normiramo ampak jo obračunavamo po času.
- Za delovišča, kjer odkazana lesna masa ne presega 500 m3 in niso dostopna s strojem
za sečnjo brez uporabe selitvene prikolice oz. so preveč oddaljena od drugih delovišč
strojne sečnje, se priporoča ekonomska presoja odločitve za izvajanje popolne strojne
sečnje.
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o plačah in drugih prejemkih pripadnikov
Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti,
prevzetih v mednarodnih organizacijah
oziroma z mednarodnimi pogodbami

Na podlagi 98.c člena Zakona o obrambi (Uradni list RS,
št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) in 90. člena Zakona
o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 –
ZSPJS-I) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah
in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske
vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih
v mednarodnih organizacijah oziroma
z mednarodnimi pogodbami
1. člen
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih
organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Uradni list
RS, št. 67/08), se v prvem odstavku 1. člena in v celotnem
besedilu uredbe besedilo »operacijah kriznega odzivanja« oziroma »OKO« nadomesti z besedilom »mednarodnih operacijah
in misijah« oziroma »MOM«.
V drugem odstavku se za besedilom »uporabljajo tudi za«
doda besedilo »civilne osebe, ki delajo v Slovenski vojski, in
druge osebe zaposlene v ministrstvu, pristojnem za obrambo
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ki so napoteni v MOM in
so pripadniki kontingenta Slovenske vojske ter za«.
2. člen
V 2. členu se v prvem odstavku za besedo »ministrstva«
vejica nadomesti s piko in črta besedilo v nadaljevanju.
3. člen
Tretji, četrti in peti odstavek 6. člena se spremenijo tako,
da se glasijo:
»(3) Nominalne osnove za opravljanje vojaške službe
oziroma službe izven države za izračun plače za posamezno
formacijsko dolžnost oziroma naziv na podlagi prejšnjega
odstavka so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Če pripadnik v MOM opravlja vojaško službo oziroma
službo izven države manj kot en mesec, se plača obračunava
za vsak dan napotitve, ko dejansko dela, vključno s soboto,
nedeljo in praznikom, ki je z zakonom določen kot dela prost
dan in za drug z zakonom določen prost dan. Plača pripadniku
v MOM pripada le za dejanske dneve dela izven države, pri
čemer ti dnevi ne vplivajo na opravljeno redno mesečno delo
v državi. Z aktom o napotitvi se določi način in čas potovanja
na kraj opravljanja vojaške službe oziroma druge službe izven
države ter način in čas potovanja v Republiko Slovenijo po
zaključku opravljanja vojaške službe oziroma službe izven
države, ki se vštevata v čas dejanskega opravljanja dela izven
države.
(5) Nominalne osnove za opravljanje vojaške službe oziroma službe izven države za izračun plače za posamezno
formacijsko dolžnost oziroma naziv na podlagi prejšnjega odstavka so določene v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.«.
Doda se novi šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Nominalne osnove za izračun plače iz tretjega in prejšnjega odstavka se usklajujejo glede na usklajevanje plačnih
razredov po plačni lestvici iz Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10 in 85/10).«.
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4. člen
V 7. členu se v prvem odstavku besedilo četrte alinee
spremeni tako, da se glasi:
»– dodatek za poveljevanje.«.
5. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dodatek za nevarne naloge se določi:
1. v višini 500 eurov za izvajanje:
– načrtovanja in spremljanja vojaških aktivnosti,
– kontrole prometa in oseb,
– varovanja objektov in oseb,
– spremljanja vojaških ter drugih konvojev;
2. v višini 750 eurov za izvajanje:
– iskanja in reševanja,
– preiskovanja območij in objektov,
– občasnih taktičnih premikov v območju delovanja,
– informacijskega delovanja;
3. v višini 1.000 eurov za izvajanje:
– nadzora množic,
– evakuacije državljanov Republike Slovenije iz nevarnih
območij,
– zaščite, reševanja in pomoči,
– taktičnih premikov v območju delovanja,
– letalskega transporta na območju delovanja;
4. v višini 1.500 eurov za izvajanje:
– razdvajanja sprtih strani in drugih oblik vsiljevanja
miru,
– bojnega iskanja in reševanja,
– protiterorističnega in specialnega delovanja,
– ofenzivnega in defenzivnega delovanja,
– letenja v bojnih razmerah.«.
6. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(dodatek za poveljevanje)
(1) Dodatek za poveljevanje v MOM znaša:
– 500 eurov za poveljnike voda, njemu enake ali višje
enote ter načelnike odseka bataljona oziroma oddelka ali sektorja, njemu enake ali višje enote oziroma za vodje – inštruktorje na tej ravni;
– 300 eurov za poveljnike oddelkov, enotovne podčastnike voda, njemu enake ali višje enote, sektorske podčastnike, namestnike poveljnika čete, njemu enake ali višje enote
ter namestnike načelnika odseka bataljona oziroma oddelka
ali sektorja, njemu enake ali višje enote oziroma za vodje –
inštruktorje na tej ravni.
(2) Če opravlja pripadnik vojaško službo izven države
manj kot 30 dni v mesecu, se dodatek za poveljevanje iz prve
alinee prejšnjega odstavka določi v višini 16 eurov na dan, iz
druge alinee pa v višini 10 eurov na dan.«.
7. člen
V 12. členu dosedanje besedilo postane prvi odstavek, v
katerem se na koncu besedila pika nadomesti z vejico ter dodajo nove šesta, sedma, osma in deveta alinea, ki se glasijo:
»– povračilo stroškov za nastanitev,
– povračilo stroškov za prevoz na delo v kraju službovanja,
– povračilo stroškov prehrane med delom,
– povračilo stroškov zdravstvenega zavarovanja.«.
Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pripadnik je do povračila stroškov, določenih v šesti,
sedmi, osmi in deveti alinei iz prejšnjega odstavka, upravičen,
če mu storitev, zaradi katerih ti stroški nastajajo, ne zagotavlja
v ustrezni vojaški bazi ali na drug primeren način ministrstvo,
Slovenska vojska oziroma druga vojaška ali mednarodna organizacija. Povračilo stroškov se ugotavlja v skladu z merili,
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ki so določena z Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih
uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09
– popr., 23/09, 51/10, 67/10 in 80/10 – ZUTD). Sredstva za
povračilo stroškov po tem odstavku zagotavlja ministrstvo, če
niso zagotovljena na drug način.«.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011.
Št. 00718-9/2010
Ljubljana, dne 2. decembra 2010
EVA 2010-1911-0004
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
Priloga
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Priloga 1
šifra
DMN

delovno mesto/naziv

1.
T041001
T041002
T041003
T041004
T041005
T041006
T041007
T041008
T041009
T041010
T041011
T041012
T041013
T041014
T041015
T041016
T041017
T041018
T041019
T041020
T041021
T041022
T041023
T041024
T041025
T041026
T041027
T041028
T041029
T041030
T041031
T041032
T041033
T041034
T041035
T041036
T041037
T041038
T041039
T041040
T041041
T041042
T041043
T041044
T041045

2.
vojak II
NVU I. razreda
sodelavec I
avtoklepar IV
avtomehanik IV
elektromehanik IV
orodjar IV
orožar IV
vzdrževalec IV-II
vojak I
NVU II. razreda
referent IV
elektrotehnik/elektronik V
orodjar V
orožar V
vzdrževalec V-I
analitik V
sistemski administrator V
poddesetnik
NVU III. razreda
referent III
desetnik
NVU IV. razreda
referent II
pirotehnik V
pirotehnik orožar V
pirotehnik NUS V
srednja medicinska sestra v intenzivni terapiji III
naddesetnik
NVU V. razreda
referent I
vodnik
NVU VI. razreda
višji referent III
analitik VI
sistemski administrator VI
višji vodnik
NVU VII. razreda
višji referent II
štabni vodnik
NVU VIII. razreda
višji referent I
poročnik
višji štabni vodnik
VVU IX. razreda

stopnja
nominalne
osnove
3.

011
011
011
011
011
011
011
011
011
021
021
021
021
021
021
021
021
021
031
031
031
041
041
041
041
041
041
041
051
051
051
061
061
061
061
061
071
071
071
081
081
081
091
091
091

vrednost
nominalne
osnove v
eurih na
mesec
4.
1.411,92
1.411,92
1.411,92
1.411,92
1.411,92
1.411,92
1.411,92
1.411,92
1.411,92
1.512,77
1.512,77
1.512,77
1.512,77
1.512,77
1.512,77
1.512,77
1.512,77
1.512,77
1.563,20
1.563,20
1.563,20
1.613,62
1.613,62
1.613,62
1.613,62
1.613,62
1.613,62
1.613,62
1.664,05
1.664,05
1.664,05
1.815,32
1.815,32
1.815,32
1.815,32
1.815,32
1.916,17
1.916,17
1.916,17
2.117,88
2.117,88
2.117,88
2.319,58
2.319,58
2.319,58
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šifra
DMN

1.
T041046
T041047
T041048
T041049
T041050
T041051
T041052
T041053
T041054
T041055
T041056
T041057
T041058
T041059
T041060
T041061
T041062
T041063
T041064
T041065
T041066
T041067
T041068
T041069
T041070
T041071
T041072
T041073
T041074
T041075
T041076
T041077
T041078
T041079
T041080
T041081
T041082
T041083
T041084
T041085
T041086
T041087
T041088
T041089
T041090
T041091
T041092

Št.

98 / 3. 12. 2010

Uradni list Republike Slovenije

delovno mesto/naziv

stopnja
nominalne
osnove
2.

svetovalec III
analitik VII/1
sistemski administrator VII/1
psiholog VII/2
informatik VII/1
prevajalec VII/1
zdravnik sekundarij
dipl. medicinska sestra dispanzerska dejavnost
nadporočnik
praporščak
VVU X. razreda
svetovalec II
zdravnik brez specializacije
stotnik
višji praporščak
VVU XI. razreda
svetovalec I
višji svetovalec III
analitik VII/2-II
sistemski administrator VII/2-II
prevajalec VII/2
zdravnik specializant II
zdravnik specializant III PPD 2
major
štabni praporščak
VVU XII. razreda
višji svetovalec II
zdravnik specialist II PPD 2
zdravnik specialist II
sistemski administrator VII/2-I
prevajalec VII/2-I
podpolkovnik
višji štabni praporščak
VVU XIII. razreda
višji svetovalec I
zdravnik specialist III PPD 2
polkovnik
VVU XIV. razreda
podsekretar
analitik VII/2-I
zdravnik specialist IV PPD 2
zdravnik specialist IV PPD 3
brigadir
VVU XV. razreda
sekretar
zdravnik specialist V/VI PPD 2
generalmajor

3.

091
091
091
091
091
091
091
091
101
101
101
101
101
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
121
121
121
121
121
121
121
121
131
131
131
131
131
141
141
141
141
141
141
151
151
151
151
161

vrednost
nominalne
osnove v
eurih na
mesec
4.
2.319,58
2.319,58
2.319,58
2.319,58
2.319,58
2.319,58
2.319,58
2.319,58
2.622,13
2.622,13
2.622,13
2.622,13
2.622,13
2.924,69
2.924,69
2.924,69
2.924,69
2.924,69
2.924,69
2.924,69
2.924,69
2.924,69
2.924,69
3.328,09
3.328,09
3.328,09
3.328,09
3.328,09
3.328,09
3.328,09
3.328,09
3.428,94
3.428,94
3.428,94
3.428,94
3.428,94
3.529,80
3.529,80
3.529,80
3.529,80
3.529,80
3.529,80
3.731,50
3.731,50
3.731,50
3.731,50
3.933,20

2

Uradni list Republike Slovenije

Št.

98 / 3. 12. 2010 /

Stran

15305

Priloga 2
šifra
DMN

1.
T041001
T041002
T041004
T041005
T041006
T041007
T041008
T041009
T041010
T041011
T041012
T041013
T041014
T041015
T041016
T041017
T041018
T041019
T041020
T041021
T041022
T041023
T041024
T041025
T041026
T041027
T041028
T041029
T041030
T041031
T041032
T041033
T041034
T041035
T041036
T041037
T041038
T041039
T041040
T041041
T041042
T041043
T041044
T041045

delovno mesto/naziv

stopnja
nominalne
osnove
2.

vojak II
NVU I. razreda
avtoklepar IV
avtomehanik IV
elektromehanik IV
orodjar IV
orožar IV
vzdrževalec IV-II
vojak I
NVU II. razreda
referent IV
elektrotehnik/elektronik V
orodjar V
orožar V
vzdrževalec V-I
analitik V
sistemski administrator V
poddesetnik
NVU III. razreda
referent III
desetnik
NVU IV. razreda
referent II
pirotehnik V
pirotehnik orožar V
pirotehnik NUS V
srednja medicinska sestra v intenzivni terapiji III
naddesetnik
NVU V. razreda
referent I
vodnik
NVU VI. razreda
višji referent III
analitik VI
sistemski administrator VI
višji vodnik
NVU VII. razreda
višji referent II
štabni vodnik
NVU VIII. razreda
višji referent I
poročnik
višji štabni vodnik
VVU IX. razreda

3.

901
901
901
901
901
901
901
901
902
902
902
902
902
902
902
902
902
903
903
903
904
904
904
904
904
904
904
905
905
905
906
906
906
906
906
907
907
907
908
908
908
909
909
909

vrednost
nominalne
osnove v
eurih na dan
4.

47,06
47,06
47,06
47,06
47,06
47,06
47,06
47,06
50,43
50,43
50,43
50,43
50,43
50,43
50,43
50,43
50,43
52,11
52,11
52,11
53,79
53,79
53,79
53,79
53,79
53,79
53,79
55,47
55,47
55,47
60,51
60,51
60,51
60,51
60,51
63,87
63,87
63,87
70,60
70,60
70,60
77,32
77,32
77,32
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šifra
DMN

delovno mesto/naziv

1.
T041046
T041047
T041048
T041049
T041050
T041051
T041052
T041053
T041054
T041055
T041056
T041057
T041058
T041059
T041060
T041061
T041062
T041063
T041064
T041065
T041066
T041067
T041068
T041069
T041070
T041071
T041072
T041073
T041074
T041075
T041076
T041077
T041078
T041079
T041080
T041081
T041082
T041083
T041084
T041085
T041086
T041087
T041088
T041089
T041090
T041091
T041092

2.
svetovalec III
analitik VII/1
sistemski administrator VII/1
psiholog VII/2
informatik VII/1
prevajalec VII/1
zdravnik sekundarij
dipl. medicinska sestra dispanzerska dejavnost
nadporočnik
praporščak
VVU X. razreda
svetovalec II
zdravnik brez specializacije
stotnik
višji praporščak
VVU XI. razreda
svetovalec I
višji svetovalec III
analitik VII/2-II
sistemski administrator VII/2-II
prevajalec VII/2
zdravnik specializant II
zdravnik specializant III PPD 2
major
štabni praporščak
VVU XII. razreda
višji svetovalec II
zdravnik specialist II PPD 2
zdravnik specialist II
sistemski administrator VII/2-I
prevajalec VII/2-I
podpolkovnik
višji štabni praporščak
VVU XIII. razreda
višji svetovalec I
zdravnik specialist III PPD 2
polkovnik
VVU XIV. razreda
podsekretar
analitik VII/2-I
zdravnik specialist IV PPD 2
zdravnik specialist IV PPD 3
brigadir
VVU XV. razreda
sekretar
zdravnik specialist V/VI PPD 2
generalmajor

Uradni list Republike Slovenije

stopnja
nominalne
osnove
3.

909
909
909
909
909
909
909
909
910
910
910
910
910
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
912
912
912
912
912
912
912
912
913
913
913
913
913
914
914
914
914
914
914
915
915
915
915
916

vrednost
nominalne
osnove v
eurih na dan
4.

77,32
77,32
77,32
77,32
77,32
77,32
77,32
77,32
87,40
87,40
87,40
87,40
87,40
97,49
97,49
97,49
97,49
97,49
97,49
97,49
97,49
97,49
97,49
110,94
110,94
110,94
110,94
110,94
110,94
110,94
110,94
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
117,66
117,66
117,66
117,66
117,66
117,66
124,38
124,38
124,38
124,38
131,11
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o stanju površinskih voda

Na podlagi prvega in drugega odstavka 23. 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 stanju
površinskih voda
1. člen
V prvem odstavku 1. člena Uredbe o stanju površinskih
voda (Uradni list RS, št. 14/09) se napovedni stavek spremeni
tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta
in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira
za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 327
z dne 22. 12. 2000, str. 1), zadnjič spremenjeno z Odločbo št.
2455/2001/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2001 o določitvi seznama prednostnih snovi na področju
vodne politike in o spremembi Direktive 2000/60/ES (UL L št.
331 z dne 15. 12. 2001, str. 1), Direktivo 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o okoljskih
standardih kakovosti na področju vodne politike, spremembi in
poznejši razveljavitvi direktiv Sveta 82/176/EGS, 83/513/EGS,
84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS ter spremembi Direktive
2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 348 z
dne 24. 12. 2008, str. 84), Direktivo Komisije 2009/90/ES z dne
31. julija 2009 o določitvi strokovnih zahtev za kemijsko analiziranje in spremljanje stanja voda v skladu z Direktivo Evropskega
parlamenta in Sveta 2000/60/ES (UL L št. 201 z dne 1. 8. 2009,
str. 36) ter za izvajanje Odločbe št. 2455/2001/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2001 o določitvi seznama prednostnih snovi na področju vodne politike in o spremembi
Direktive 2000/60/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2001, str. 1) in
Odločbe Komisije z dne 30. oktobra 2008 o določitvi vrednosti
za razvrščanje po sistemih spremljanja stanja v državah članicah, ki so rezultat postopka interkalibracije, v skladu z Direktivo
Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES (UL L št. 332 z dne
10. 12. 2008, str. 20; v nadaljnjem besedilu: Odločba 2008/915/
ES) določa:«.
2. člen
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za vodna telesa
teritorialnega morja ne uporabljajo določbe te uredbe, ki se
nanašajo na:
– ekološko stanje obalnih voda in
– spremljanje vrednosti parametrov kemijskega stanja in
posebnih onesnaževal v sedimentu in živih organizmih.«.
3. člen
Za tretjim odstavkom 6. člena se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za parametre živo srebro in njegove spojine, heksaklorobenzen in heksaklorobutadien so okoljski standardi kakovosti določeni tudi kot vrednost parametra kemijskega stanja
v tkivu živih organizmov (v nadaljnjem besedilu: ŽO-OSK). V
prilogi 2 te uredbe so določene vrednosti ŽO-OSK in vrste živih organizmov za ugotavljanje kemijskega stanja površinskih
voda.«.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se na koncu prve alinee vejica
nadomesti z besedo »in«, na koncu druge alinee se vejica nadomesti s piko in črta beseda »in«, tretja alinea pa se črta.
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kemijskega stanja«, na koncu prve alinee se za vejico doda
beseda »in«, na koncu druge alinee se vejica nadomesti s piko
in črta beseda »in«, tretja alinea pa se črta.
Za četrtim odstavkom se doda novi peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) Koncentracije naravnega ozadja za kovine in njihove
spojine so za celinske vode določene v prilogi 10, ki je sestavni
del te uredbe.«.
6. člen
Za 9. členom se doda novi 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
(dolgoročna analiza trendov)
(1) Za vodna telesa površinskih voda ali njihove skupine
se zagotovi dolgoročna analiza trenda koncentracij parametrov
kemijskega stanja, ki so nagnjene h kopičenju v sedimentu oziroma živih organizmih in so določeni v prilogi 1 te uredbe.
(2) Za parametre kemijskega stanja iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo), zagotovi ugotavljanje koncentracije v
sedimentu oziroma živih organizmih in pomembno povečanje
koncentracije parametra kemijskega stanja v sedimentu oziroma živih organizmih ugotovi v poročilu o monitoringu v skladu s
predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda.«.
7. člen
V šestem odstavku 13. člena se prvi stavek spremeni
tako, da se glasi:
»Posamezen splošen fizikalno-kemijski parameter, za
katerega so mejne vrednosti razredov ekološkega stanja določene v prilogi 7 te uredbe, se vrednoti na podlagi izračuna z
uporabo statistične metode, kot na primer izračun percentila
izmerjenih vrednosti.«.
V prvi alinei devetega odstavka se za besedilom »kovine
in njihove spojine« doda besedilo »iz priloge 10 te uredbe,«.
8. člen
V prvem odstavku 18. člena se na koncu druge alinee za
besedo »stanje« doda vejica, beseda »ali« pa se črta.
Za drugo alineo se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– se v skladu z 9.a členom te uredbe ugotovi pomembno
povečanje koncentracije parametra kemijskega stanja v sedimentu oziroma živih organizmih ali«.
Dosedanja tretja alinea postane četrta alinea.
9. člen
V prvem odstavku 19. člena se črtata vejica in besedilo
»pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),«.
V drugem odstavku se beseda »drugega« nadomesti z
besedo »tretjega«.
10. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga
1 sestavni del te uredbe.
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga
2 sestavni del te uredbe.
Priloga 8 se nadomesti z novo prilogo 8, ki je kot priloga
3 sestavni del te uredbe.
Doda se nova priloga 10, ki je kot priloga 4 sestavni del
te uredbe.
11. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-50/2010
Ljubljana, dne 2. decembra 2010
EVA 2010-2511-0012
Vlada Republike Slovenije

5. člen
V prvem odstavku 8. člena se v prvi in drugi alinei za besedo »vzorčenja« doda besedilo »za nobenega od parametrov

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
Priloga

Stran

15308 /

Št.

98 / 3. 12. 2010

Uradni list Republike Slovenije

PRILOGA 1
PRILOGA 1: PARAMETRI KEMIJSKEGA STANJA POVRŠINSKIH VODA
Opredelitev
parametra

Št.

Številka CAS

Številka EU

Ime parametra*

1

15972-60-8

240-110-8

alaklor

2

120-12-7

204-371-1

antracen

3

1912-24-9

217-617-8

atrazin

PS

4

71-43-2

200-753-7

benzen

PS

5

ni določena

ni določena

bromirani difenileter**

32534-81-9

ni določena

pentabromodifenileter (sorodne snovi 28,
47, 99, 100, 153 in 154)*

6

7440-43-9

231-152-8

kadmij in njegove spojine

PNS

6a

56-23-5

ogljikov tetraklorid

DO

7

85535-84-8

287-476-5

kloroalkani, C10-13 **

PNS

8

470-90-6

207-432-0

klorofenvinfos

PS

9

2921-88-2

220-864-4

klorpirifos (klorpirifos-etil)

PS

ciklodienski pesticidi

DO

309-00-2

aldrin

DO

60-57-1

dieldrin

DO

72-20-8

endrin

DO

465-73-6

izodrin

DO

ni določena

vsota DDT

DO

50-29-3

para-para-DDT

DO

9a

9b

Ugotavljanje
trendov

PS
PNS

S, ŽO

S, ŽO
PNS***

10

107-06-2

203-458-1

1,2-dikloroetan

PS

11

75-09-2

200-838-9

diklorometan

PS

12

117-81-7

2-04-211-0

di(2-etilheksil)ftalat (DEHP)

PS

13

330-54-1

206-354-4

diuron

PS

14

115-29-7

204-079-4

endosulfan

15

206-44-0

205-912-4

fluoranten****

16

118-74-1

204-273-9

17

87-68-3

18

S, ŽO
S, ŽO

S, ŽO

PNS
PS

S

heksaklorobenzen

PNS

ŽO

201-765-5

heksaklorobutadien

PNS

ŽO

608-73-1

210-158-9

heksaklorocikloheksan

PNS

19

34123-59-6

251-835-4

izoproturon

PS

20

7439-92-1

231-100-4

svinec in njegove spojine

PS

S, ŽO

21

7439-97-6

231-106-7

živo srebro in njegove spojine

PNS

S, ŽO

22

91-20-3

202-049-5

naftalen

PS

23

7440-02-0

231-111-14

nikelj in njegove spojine

PS

1
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Ugotavljanje
trendov

Št.

Številka CAS

Številka EU

Ime parametra*

24

25154-52-3

246-672-0

nonilfenol

PNS

104-40-5

203-199-4

(4-nonilfenol)*

PNS

1806-26-4

217-302-5

oktilfenol

PS

140-66-9

ni določena

(4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)fenol)*

PS

26

608-93-5

210-172-5

pentaklorobenzen

27

87-86-5

231-152-8

pentaklorofenol

28

ni določena

ni določena

poliaromatski ogljikovodiki

PNS

50-32-8

200-028-5

(benzo(a)piren)

PNS

S, ŽO

205-99-2

205-911-9

(benzo(b)fluoranten)

PNS

S

191-24-2

205-883-8

(benzo(g,h,i)perilen)

PNS

S

207-08-9

205-916-6

(benzo(k)fluoranten)

PNS

S

193-39-5

205-893-2

(indeno(1,2,3-cd)piren)

PNS

S

29

122-34-9

204-535-2

simazin

PS

29a

127-18-4

tetrakloroetilen

DO

29b

79-01-6

trikloroetilen

DO

30

ni določena

ni določena

tributilkositrove spojine

PNS

36643-28-4

ni določena

tributilkositrov kation

PNS

31

12002-48-1

234-413-4

triklorobenzeni

PS

32

67-66-3

200-663-8

triklorometan

PS

33

1582-09-8

216-428-8

trifluralin

PS

25

PNS
PS

S, ŽO

PS – prednostna snov
PNS – prednostna nevarna snov
DO – drugo onesnaževalo
S

medij za spremljanje koncentracije parametra v skladu z 9.a členom te uredbe je sediment.

ŽO medij za spremljanje koncentracije parametra v skladu z 9.a členom te uredbe je živi organizem.
Živi organizmi so določeni v prilogi 2 te uredbe.
* Pri skupinah snovi so kot indikativni parametri našteti posamezni značilni predstavniki (v oklepajih in
brez številke).
** Te skupine snovi običajno zajemajo veliko posameznih spojin. Trenutno ni mogoče dati primernih
indikativnih parametrov.
*** Samo pentabromobifenileter (številka CAS 32534-81-9).
**** Fluoranten je na seznamu kot indikator drugih, nevarnejših poliaromatskih ogljikovodikov.
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PRILOGA 2
PRILOGA 2: OKOLJSKI STANDARDI KAKOVOSTI ZA PARAMETRE KEMIJSKEGA
STANJA (OSK) IN ŽIVI ORGANIZMI
1. Okoljski standardi kakovosti kot vrednost parametra kemijskega stanja v vodi
NDK–OSKb
LP–OSKa
LP–OSKa
[ μg /L]
[ μg /L]
[ μg /L]
celinske
morje in
celinske
površinske vodec somornice površinske vodec

NDK–OSKb
[ μg /L]
morje in
somornice

Št.

Ime parametra

Številka
CAS

1

alaklor

15972-60-8

0,3

0,3

0,7

0,7

2

antracen

120-12-7

0,1

0,1

0,4

0,4

3

atrazin

1912-24-9

0,6

0,6

2,0

2,0

4

benzen

71-43-2

10

8

50

50

5

bromirani difenileterd

32534-81-9

0,0005

0,0002

ni določena

ni določena

6

kadmij in njegove spojine
glede na razrede trdote
vodee, f

7440-43-9

r.1: ≤ 0,08 + NO
r.2: 0,08 + NO
r.3: 0,09 + NO
r.4: 0,15 + NO
r.5: 0,25 + NO

0,2 + NO

r.1: ≤ 0,45 + NO
r.2: 0,45 + NO
r.3: 0,6 + NO
r.4: 0,9 + NO
r.5: 1,5 + NO

r.1: ≤ 0,45 + NO
r.2: 0,45 + NO
r.3: 0,6 + NO
r.4: 0,9 + NO
r.5: 1,5 + NO

6a

ogljikov tetrakloridg

56-23-5

12

12

ni določena

ni določena

7

kloroalkani,
C10-13

85535-84-8

0,4

0,4

1,4

1,4

8

klorofenvinfos

470-90-6

0,1

0,1

0,3

0,3

9

klorpirifos (klorpirifos-etil)

2921-88-2

0,03

0,03

0,1

0,1

9a

ciklodienski pesticidi
g
aldrin
dieldring
endring
izodring

Σ = 0,01

Σ = 0,005

ni določena

ni določena

309-00-2
60-57-1
72-20-8
465-73-6

vsota DDTg,h

ni določena

0,025

0,025

ni določena

ni določena

50-29-3

0,01

0,01

ni določena

ni določena

9b

para-para-DDT

g

10

1,2-dikloroetan

107-06-2

10

10

ni določena

ni določena

11

diklorometan

75-09-2

20

20

ni določena

ni določena

12

di(2-etilheksil)ftalat
(DEHP)

117-81-7

1,3

1,3

ni določena

ni določena

13

diuron

330-54-1

0,2

0,2

1,8

1,8

115-29-7

0,005

0,0005

0,01

0,004

206-44-0

0,1

0,1

1

1

118-74-1

0,01

0,01

0,05

0,05

87-68-3

0,1

0,1

0,6

0,6

608-73-1

0,02

0,002

0,04

0,02

14

endosulfan

15

fluoranten

16

i

heksaklorobenzen

l
l

17

heksaklorobutadien

18

heksaklorocikloheksanj

3
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NDK–OSKb
LP–OSKa
LP–OSKa
[ μg /L]
[ μg /L]
[ μg /L]
celinske
morje in
celinske
površinske vodec somornice površinske vodec
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Stran

NDK–OSKb
[ μg /L]
morje in
somornice

Št.

Ime parametra

Številka
CAS

19

izoproturon

34123-59-6

0,3

0,3

1,0

1,0

7439-92-1

7,2

7,2

ni določena

ni določena

7439-97-6

0,05 + NO

0,05 + NO

0,07 + NO

0,07 + NO

91-20-3

2,4

1,2

ni določena

ni določena

20
21
22

svinec in njegove
e
spojine
živo srebro in njegove
e, l
spojine
naftalen
e

23

nikelj in njegove spojine

7440-02-0

20

20

ni določena

ni določena

24

nonilfenol
(4-nonilfenol)

104-40-5

0,3

0,3

2,0

2,0

25

oktilfenol
(4-(1,1’,3,3’tetrametilbutil)fenol)

140-66-9

0,1

0,01

ni določena

ni določena

26

pentaklorobenzen

608-93-5

0,007

0,0007

ni določena

27

pentaklorofenol

87-86-5

0,4

0,4

28

poliaromatski
k
ogljikovodiki (PAH)

ni določena

ni določena

ni določena

ni določena

ni določena

(benzo(a)piren)

50-32-8

0,05

0,05

0,1

0,1

(benzo(b)fluoranten)

205-99-2

(benzo(k)fluoranten)

207-08-9

Σ = 0,03

Σ = 0,03

ni določena

ni določena

(benzo(g,h,i)perilen)

191-24-2

(indeno(1,2,3-cd)piren)

193-39-5

Σ = 0,002

Σ = 0,002

ni določena

ni določena

29

simazin

122-34-9

1

1

4

4

29a

tetrakloroetilen

127-18-4

10

10

ni določena

ni določena

29b

trikloroetilen

79-01-6

10

10

ni določena

ni določena

30

tributilkositrove spojine
(tributilkositrov kation)

36643-28-4

0,0002

0,0002

0,0015

0,0015

31

triklorobenzeni

12002-48-1

0,4

0,4

ni določena

ni določena

32

triklorometan

67-66-3

2,5

2,5

ni določena

ni določena

33

trifluralin

1582-09-8

0,03

0,03

ni določena

ni določena

g

g

1

ni določena
1

a

LP–OSK je okoljski standard kakovosti, izražen kot letna povprečna vrednost parametra
kemijskega stanja. Če ni določeno drugače, velja za celotno koncentracijo vseh izomer.

b

NDK–OSK je okoljski standard kakovosti, izražen kot največja dovoljena koncentracija parametra
kemijskega stanja. Če je NDK–OSK označen kot »ni določena«, se šteje, da vrednosti LP–OSK
zagotavljajo varstvo pred kratkotrajnimi konicami onesnaženja v stalnih izpustih, ker so znatno
nižje od vrednosti, določenih na podlagi akutne strupenosti.

c

Celinske površinske vode zajemajo reke in jezera ter sorodna umetna in močno preoblikovana
vodna telesa.

4
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d

Za skupino prednostnih snovi, ki jih zajemajo bromirani difeniletri, je okoljski standard kakovosti
(OSK) določen za vsoto sorodnih snovi 28, 47, 99, 100, 153 in 154.

e

Pri vrednotenju rezultatov monitoringa glede na letno povprečno vrednost se upoštevajo
koncentracije naravnega ozadja iz priloge 10 te uredbe, trdota vode, pH ali drugi parametri; način
njihovega upoštevanja se obrazloži v poročilu o monitoringu v skladu s predpisom, ki ureja
monitoring stanja površinskih voda.

f

Za kadmij in njegove spojine se vrednosti OSK razlikujejo glede na trdoto vode, kot je določena v
petih razredih (r.1 = razred 1: < 40 mg CaCO3/l, r.2 = razred 2: 40 do < 50 mg CaCO3/l, r.3 =
razred 3: 50 do < 100 mg CaCO3/l, r.4 = razred 4: 100 do < 200 mg CaCO3/l in r.5 = razred 5: ≥
200 mg CaCO3/l).

g

Ta snov ni prednostna, temveč eno od drugih onesnaževal.

h

Vsota DDT zajema vsoto izomer 1,1,1-trikloro-2,2 bis (p-klorofenil) etan (številka CAS 50-29-3);
številka EU 200-024-3); 1,1,1-trikloro-2 (o-klorofenil)-2-(p-klorofenil) etan (številka CAS 789-02-6);
številka EU 212-332-5); 1,1-dikloro-2,2 bis (p-klorofenil) etilen (številka CAS 72-55-9); številka EU
200-784-6); 1,1-dikloro-2,2 bis (p-klorofenil) etan (številka CAS 72-54-8); številka EU 200-783-0).

i

endosulfan predstavlja vsoto izomer

j

heksaklorocikloheksan predstavlja vsoto izomer

k

Za skupino prednostnih snovi poliaromatskih ogljikovodikov (PAH) velja vsak posamezen OSK, tj.,
treba je izpolnjevati OSK za benzo(a)piren, OSK za vsoto benzo(b)fluorantena in
benzo(k)fluorantena ter OSK za vsoto benzo(g,h,i)perilena in indeno(1,2,3-cd)pirena.

l

Zaradi zagotavljanja varstva površinskih voda pred posrednimi učinki in sekundarnim
zastrupljanjem se izvaja tudi monitoring parametra v tkivih živih organizmov.

α

in

β
α, β,γ

in

δ

NO vrednost naravnega ozadja iz priloge 10 te uredbe.

2. Okoljski standardi kakovosti kot vrednost parametra kemijskega stanja v tkivih živih
organizmov

*

ŽO–OSK

[μg/kg]

Št.

Ime parametra

Številka CAS

1

heksaklorobenzen

118-74-1

10

2

heksaklorobutadien

87-68-3

55

3

živo srebro in njegove spojine

7439-97-6

20

*

ŽO–OSK je okoljski standard kakovosti, izražen kot vrednost parametra kemijskega stanja v tkivu
živih organizmov. Vrednost se izraža v μg /kg mokre teže živih organizmov.
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3. Živi organizmi za ugotavljanje kemijskega stanja površinskih voda
Vrsta površinske
vode

Vodno območje

obalne vode

VO Jadranskega morja

celinske
površinske vode

VO Donave

celinske
površinske vode

VO Jadranskega morja

Vrsta živih organizmov
mediteranska klapavica (Mytilus
galloprovincialis)
klen (Leuciscus cephalus cephalus)
ali
potočna postrv (Salmo trutta) a
ali
pohra (Barbus balcanicus) b
štrkavec (Leuciscus cephalus cabeda)
ali
a
soška postrv (Salmo marmorata)
ali
b
pohra (Barbus balcanicus)

Tkivo živih
organizmov
mehki del organizma

c

celoten organizem d

celoten organizem d

a

Vrsta organizma se uporabi za celinske površinske vode, v katerih klen (Leuciscus cephalus
cephalus) in štrkavec (Leuciscus cephalus cabeda) nista razširjena.

b

Vrsta organizma se uporabi za celinske površinske vode, v katerih klen (Leuciscus cephalus
cephalus) in štrkavec (Leuciscus cephalus cabeda) nista razširjena in je pogostost in/ali starostna
struktura potočne postrvi (Salmo trutta) oziroma soške postrvi (Salmo marmorata) spremenjena
zaradi vlaganja ali drugih človekovih posegov.

c

Osebki se odvzamejo januarja. Za vrednotenje se uporabijo osebki, ki dosegajo velikost med 3 in
6 cm.

d

Osebki se odvzamejo v jeseni (septembra ali oktobra). Za vrednotenje se uporabijo osebki, ki so
dopolnili drugo leto življenja.

6
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PRILOGA 3
PRILOGA 8: MEJNE VREDNOSTI RAZREDOV EKOLOŠKEGA STANJA ZA POSEBNA
ONESNAŽEVALA
Št.

Številka
CAS

Ime parametra

Enota

Mejne vrednosti za ekološko stanje
ZELO
DOBRO

DOBRO

LP

LP-OSK

NDK-OSK

Sintetična onesnaževala
1

1,2,4-trimetilbenzen

95-63-6

μg /L

0,2

2

20

2

1,3,5-trimetilbenzen

108-67-8

μg /L

0,2

2

20

3

bisfenol-A

80-05-7

μg /L

0,16

1,6

16

4

15545-48-9

μg /L

0,08

0,8

8

5

klorotoluron (+ desmetil
klorotoluron)
a
cianid (prosti)

57-12-5

μg /L

1

1,2

17

6

dibutilftalat

84-74-2

μg /L

1

10

100

7

dibutilkositrov kation

ni določena

μg /L

0,002

0,02

0,21

8

epiklorhidrin

106-89-8

μg /L

1,2

12

120

9

fluorid

16984-48-8

μg /L

68

680

6800

10

formaldehid

50-00-0

μg /L

13

130

1300

11

glifosat

1071-83-6

μg /L

2

20

200

12

heksakloroetan

67-72-1

μg /L

2,4

24

240

13

ksileni

1330-20-7

μg /L

19

185

1850

14

42615-29-2

μg /L

25

250

2500

15

linearni alkilbenzen sulfonati-LAS
b
(C10-C13)
n-heksan

110-54-3

μg /L

0,02

0,2

1,2

16

pendimetalin

40487-42-1

μg /L

0,03

0,3

3

17

fenol

108-95-2

μg /L

0,8

7,7

77

18

S-metolaklor

87392-12-9

μg /L

0,03

0,3

2,7

19

terbutilazin

5915-41-3

μg /L

0,05

0,5

5,3

20

toluen

108-88-3

μg /L

7,4

74

740

Nesintetična onesnaževala
21
22
23

arzen in njegove spojine

c

7440-38-2

μg /L

0,7

7

21

baker in njegove spojine

c

7440-50-8

μg /L

1

8,2 + NO

73 + NO

7440-42-8

μg /L

30

180 + NO

1800 + NO

bor in njegove spojine

c
c

24

cink in njegove spojine

25

kobalt in njegove spojine c

e

e

7440-66-6

μg /L

4,2
4,2 f
4,2 g

7,8 + NO
35,1 f + NO
g
52 + NO

78 e + NO
351 f + NO
g
520 + NO

7440-48-4

μg /L

0,1

0,3 + NO

2,8 + NO
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krom in njegove spojine (izražen
c
kot celotni krom)

27

molibden in njegove spojine

28

c

29

antimon in njegove spojine
selen

c

c

15315

Mejne vrednosti za ekološko stanje
ZELO
DOBRO

26

Stran

DOBRO

LP

LP-OSK

NDK-OSK

7440-47-3

μg /L

1,2

12

160

7439-98-7

μg /L

2,4

24

200

7440-36-0

μg /L

0,6

3,2 + NO

30 + NO

7782-49-2

μg /L

0,6

6

72

ni določena

mg/L NO2

Druga posebna onesnaževala
30

nitrit

ni določena
h

h

31

KPK

ni določena

mg/L O2

10 - 20,9

32

sulfat

ni določena

mg/L SO4

15

150

ni določena

33

mineralna olja

ni določena

mg/L

0,005

0,05

ni določena

34

organski vezani halogeni sposobni
adsorbcije (AOX)
poliklorirani bifenili (PCB) d

ni določena

μg /L

2

20

ni določena

ni določena

μg /L

0,003

0,01

ni določena

35

13,6 - 29,9

ni določena

a

Rezultati monitoringa se vrednotijo glede na mejo zaznavnosti razpoložljive analizne metode v
skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda.

b

Za vrednotenje parametra LAS se uporabi rezultate analize anionaktivnih detergentov z MBAS.

c

Pri vrednotenju rezultatov monitoringa glede na letno povprečno vrednost se lahko upoštevajo
koncentracije naravnega ozadja, trdota vode, pH ali drugi parametri; način njihovega
upoštevanja se obrazloži v poročilu o monitoringu v skladu s predpisom, ki ureja monitoring
stanja površinskih voda.

d

Vsota po Ballschmitter-ju: PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153, PCB-180.

e

Velja za vode s trdoto, manjšo od 50 mg/L CaCO3.

f

Velja za vode s trdoto, enako ali večjo od 50 mg/L CaCO3 in manjšo od 100 mg/L CaCO3.

g

Velja za vode s trdoto, enako ali večjo od 100 mg/L CaCO3.

h

Natančne mejne vrednosti so določene glede na opis tipa v metodologijah v skladu s
predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda

NO

Vrednost naravnega ozadja iz priloge 10 te uredbe.
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PRILOGA 4
PRILOGA 10: NARAVNA OZADJA ZA KOVINE IN NJIHOVE SPOJINE
Parameter

Številka CAS

Enota

Vrednost naravnega ozadja
za celinske vode

Prednostne in prednostne nevarne snovi
kadmij in njegove spojine

7440-43-9

μg /L

0,04

živo srebro in njegove spojine

7439-97-6

μg /L

0,0025

baker in njegove spojine

7440-50-8

μg /L

1,0

bor in njegove spojine

7440-42-8

μg /L

30

cink in njegove spojine

7440-66-6

μg /L

4,2

kobalt in njegove spojine

7440-48-4

μg /L

0,1

antimon in njegove spojine

7440-36-0

μg /L

0,6

Posebna onesnaževala

9
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OBČINE
HODOŠ
5092.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Hodoš za leto 2010

Na podlagi 29. člena 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), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 60/07) in 6. člena
Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 136/06) je Občinski
svet Občine Hodoš na 1. redni seji dne 25. 11. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu
Občine Hodoš za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Hodoš za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 28/10) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako,
da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:
A.

I.
70

71

72

73
74

II.
40

41

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Znesek v EUR
Skupina/Poskupina kontov
Rebalans
2010
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
894.254
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
366.108
DAVČNI PRIHODKI
330.258
700 Davki na dohodek in dobiček
310.908
703 Davki na premoženje
12.850
704 Domači davki na blago in storitve
6.500
NEDAVČNI PRIHODKI
35.850
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
1.650
711 Takse in pristojbine
50
712 Denarne kazni
600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
33.550
KAPITALSKI PRIHODKI
5.450
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
450
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmet. dolgor. sredstev
5.000
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
TRANSFERNI PRIHODKI
522.696
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
492.696
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna
iz sredstev proračuna EU
30.000
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
886.760
TEKOČI ODHODKI
319.461
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
86.260
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
14.410
402 Izdatki za blago in storitve
194.306
403 Plačila domačih obresti
6.600
409 Rezerve
17.885
TEKOČI TRANSFERI
175.873
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
136.048

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski tansferi prav. in fizič.
osebam, ki niso pror. upor.
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)
(prih.‑odhod.) (PRORAČUNSKI
PRIMANKLJAJ)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
752 Sredstva kupnin iz naslova
privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (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 SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.‑IX)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2009

33.300
6.525
389.072
389.072
2.354
0
2.354
7.494

0
0
0

0
0
0

0
367.000
367.000
367.000
383.008
383.008
383.008
–8.513
–16.008
–7.494
8.513

Pregled prihodkov, odhodkov in njihova razporeditev, ter
račun financiranja je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki
je sestavni del odloka.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu in se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 066/2010-BK
Hodoš, dne 25. novembra 2010
Župan
Občine Hodoš
Rudolf Bunderla l.r.
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SKLEP
Potrdi se mandat županu Rudolfu BUNDERLA ml., rojenemu 23. 2. 1967, stanujočemu Hodoš 26, ki je bil izvoljen
na rednih lokalnih volitvah dne 24. oktobra 2010 (2. krog), za
mandatno obdobje štirih let.
Št. 370-1/2010-LS
Hodoš, dne 5. novembra 2010
Župan
Občine Hodoš
Rudolf Bunderla l.r.

Potrdijo se mandati novoizvoljenim članom Občinskega
sveta, ki so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah dne 10. oktobra 2010, za mandatno obdobje štirih let.
Člani so:
1. Boris Abraham, rojen 1. 12. 1976, Hodoš 50, 9205
Hodoš – Hodos
2. Franc David, rojen 24. 1. 1954, Hodoš 37, 9205 Hodoš
– Hodos
3. Darko Roman, rojen 27. 12. 1983, Hodoš 75, 9205
Hodoš – Hodos
4. Erika Könye, rojena 19. 7. 1963, Hodoš 58/a, 9205
Hodoš – Hodos
5. Ede Kerčmar, rojen 7. 7. 1960, Hodoš 56, 9205 Hodoš
– Hodos
6. Ludvik Nemec, rojen 3. 7. 1963, Krplivnik 32, 9205
Hodoš – Hodos.
Št. 370-2/2010-LS
Hodoš, dne 5. novembra 2010
Župan
Občine Hodoš
Rudolf Bunderla l.r.

Sklep o imenovanju podžupana Občine Hodoš

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS‑UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopolnitvami) in 33. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list
RS, št. 136/06) je župan Občine Hodoš dne 25. 11. 2010 sprejel

SKLEP
o imenovanju podžupana Občine Hodoš
1.
Za podžupana se imenuje Darko ROMAN, stanujoč Hodoš 75, 9205 Hodoš – Hodos.
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 odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan
tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za
katere ga župan pooblasti.
5.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati takoj.
Št. 396/2010
Hodoš, dne 25. novembra 2010
Župan
Občine Hodoš
Rudolf Bunderla l.r.

5095.

SKLEP

Sklep o potrditvi mandata župana

Na podlagi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 136/06) je Občinski svet Občine
Hodoš na 1. konstitutivni seji dne 4. 11. 2010 sprejel naslednji

5094.

Uradni list Republike Slovenije

Sklep o imenovanju novoizvoljenega
občinskega sveta

Na podlagi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 136/06) je Občinski svet Občine
Hodoš na 1. konstitutivni seji dne 4. 11. 2010 sprejel naslednji

5096.

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

Na podlagi določil pete alineje 37.a člena Zakona o lokalni
samoupravi (v nadaljevanju: ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 –
UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 15. člena Statuta Občine Hodoš
(Uradni list RS, št. 136/06), 68. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 136/06) je Občinski
svet Občine Hodoš na 1. konstitutivni seji dne 4. 11. 2010
sprejel naslednji

SKLEP
Rudolfu BUNDERLA ml., Hodoš 26, je zaradi nezdružljivosti funkcije župana in člana občinskega sveta prenehal
mandat člana Občinskega sveta Občine Hodoš.
Obrazložitev:
Na prvi konstitutivni seji Občinskega sveta Občine Hodoš,
dne 4. 11. 2010, je bilo med drugim ugotovljeno, da je bil Rudolf
Bunderla ml., Hodoš 26, hkrati izvoljen za člana občinskega
sveta in za župana Občine Hodoš.
Predsedujoči je občinski svet opozoril, da v danem primeru prihaja do nezdružljivosti občinskih funkcij po peti alineji
prvega odstavka 37.a člena ZLS.
Ob navedeni ugotovitvi je Rudolf Bunderla podal predsedujočemu pisno nepreklicno izjavo, da sprejema funkcijo župana občine in se odpoveduje funkciji člana občinskega sveta.
Občinski svet Občine Hodoš je glede na gornje ugotovitve nato sprejel ugotovitveni sklep, da je Rudolfu Bunderla
ml., Hodoš 26, zaradi nezdružljivosti funkcije župana in člana
občinskega sveta prenehal mandat člana Občinskega sveta
občine Hodoš.
Pisni odpravek tega ugotovitvenega sklepa se pošlje Občinski volilni komisiji Občine Hodoš, da izvede postopek za
nadomestnega člana občinskega sveta v skladu s 30. členom
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 in 45/09).
Št. 370-3/2010-LS
Hodoš, dne 5. novembra 2010
Župan
Občine Hodoš
Rudolf Bunderla l.r.

Uradni list Republike Slovenije
5097.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Hodoš za leto 2011

Na podlagi 22. člena Zakona o financiranju občin ZFO‑1
(Uradni list RS, št. 123/06 in ZFO‑1A 57/08), 58. in 61. člena
Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84, 32/85
popr., 33/89 in 32/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo ZLS‑UPB1, Uradni list
RS, št. 100/05, 94/07 – UPB2) 16. člena Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hodoš (Uradni list
RS, št. 6/04) in 6. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list
RS, št. 136/06) je Občinski svet Občine Hodoš na 1. redni seji
dne 25. 11. 2010 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Hodoš za leto 2011
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš za leto 2011
znaša za zazidano stavbno zemljišče 0,00113 EUR, vrednost točke za izračun nadomestila za nezazidano stavbno
zemljišče 0,00021 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu in se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od
1. januarja 2011 dalje.
Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš (Uradni list
RS, št. 106/09).
Št. 394/2010-LS
Hodoš, dne 25. novembra 2010
Župan
Občine Hodoš
Rudolf Bunderla l.r.

JESENICE
5098.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o zazidalnem načrtu Cesta železarjev –
Gasilski dom (ureditveno območje J2/S14/2)

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 13. člena Statuta Občina
Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na 1. redni seji dne 25. 11. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem
načrtu Cesta železarjev – Gasilski dom
(ureditveno območje J2/S14/2)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana Občine Jesenice za obdobje 1986–1995/2000 (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 20/86, 2/88 in 22/90, 31/90, 30/96, 46/97,
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51/98, 41/99 in 113/04) in v skladu z odločitvami družbenega
plana Občine Jesenice za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 8/86, 15/89, 4/90 in Uradni list RS, št. 28/90,
31/90, 26/91, 1/93, 30/96, 46/96, 9/97, 51/98, 41/99, 113/04)
ter Odloka o zazidalnem načrtu Cesta železarjev – Gasilski
dom (ureditveno območje J2/S14/2) na Jesenicah (Uradni list
RS, št. 79/00) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Cesta železarjev – gasilski dom (Uradni list
RS, št. 65/07) sprejema spremembe in dopolnitve Odloka o
zazidalnem načrtu Cesta železarjev – Gasilski dom (ureditveno
območje J2/S14/2).
Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Cesta
Železarjev – Gasilski dom je izdelal Atelje PRIZMA, d.o.o.,
Jesenice pod št. 352‑6/04 ter obravnava del zahodnega
območja B in C ureditvenega območja J2/S14/2. Območje
B, ki je bilo namenjeno za zdravstveno oziroma sorodno
dejavnost, bo s spremembo postalo tudi stanovanjsko. V
območje C, ki je bilo namenjeno za različne gospodarske in
trgovske dejavnosti, bo s spremembo možno umestiti tudi
veterinarsko ambulanto in njenih prostorskih potreb, kar pomeni dopolnjevanje z dejavnostmi in programi, ki jih veljavni
dokument ne predvideva.
2. člen
Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Cesta Železarjev – Gasilski dom iz 1. člena obsega tekstualni del in
grafični del.
Tekstualni del spremembe in dopolnitve obsega:
1. Odlok z obrazložitvijo,
2. Soglasja pristojnih organov in organizacij k spremembi
in dopolnitvi ZN.
Grafični del spremembe in dopolnitve obsega:
1. Izrez iz grafičnega dela plana M 1:5000
2. Načrt obstoječega stanja M 1:500
3. Namenska raba M 1:500,
4. Namenska raba M 1:500 z vnesenimi spremembami
podatkov.
Ostali grafični in kartografski del ter idejne zasnove komunalnih naprav in prometnih omrežij se ne spreminjajo in
ostajajo v veljavi.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
3. člen
Črta se 10. člen in se nadomesti z novim 10. členom, ki
se glasi:
Območje B (območje Obratne ambulante ŽJ – območje
zdravstvene ustanove – stara bolnica) se razdeli na območja
B1 (Objekt obratne ambulante ŽJ), B2 (med obratno ambulanto
in Senožeti), B3 (parcela veterinarske ambulante) in B4 (brežina nad peš povezavo Benedičičeva–Javornik).
Za stanovanja je potrebno zagotoviti dve parkirni mesti na
stanovanjsko enoto.
Objekt nekdanje obratne ambulante ŽJ (območje B1)
lahko ostane namenjen zdravstvu in dejavnostim, ki so z njim
povezane (lekarna, specialistične zdravstvene in zobozdravstvene ordinacije, preventiva, športne ordinacije, nega telesa
ipd.), dovoljena pa je tudi odstranitev, novogradnja in rekonstrukcija ter sprememba namembnosti prvega nadstropja in
mansarde v stanovanjske površine. Dovoli se izvedba dvonivojskega parkirišča na severni, dvoriščni strani objekta za potrebe
parkiranja. Klančine raščenega terena med parkirišči in platoji
so lahko izvedeni z betonskimi škarpniki.
Na vzhodni strani obstoječega objekta se dovoli prizidava
novega stanovanjskega prizidka dimenzij 10,00 x 32,00 m, v
enakih višinskih gabaritih kot jih ima obstoječi objekt, s streho v
enakem naklonu, kot je obstoječa, manjšem ali z ravno streho.
Dovoljena je izvedba kleti za potrebe objektov in parkiranja.
Oblikovanje odprtin je sicer svobodno, za objekte, ki so povezani, pa je obvezno enotno oblikovanje odprtin.
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Nadzidave, ki bi pomenile dvig objekta niso možne. Pomožni objekti v zaledju objektov niso dopustni.
V območju B2 je predviden nov stanovanjsko‑poslovni
objekt ali objekti, ki smejo biti tlorisne velikosti do 48% velikosti
parcele, poleg tega pa morajo vse prostorske zahteve objektov
zagotoviti na lastnem zemljišču. Objekt(i) je (so) osnovnega
pravokotnega tlorisa ali v obliki črke “L”. Višina ne sme presegati višine sosednjega objekta nekdanje obratne ambulante.
Zunanja ureditev je vrisana v spremembi zazidalne situacije.
Pomožni objekti v zaledju objekta oziroma objektov niso dopustni.
Objekt sme biti tudi v celoti stanovanjski ali pa je lahko
pritličje namenjeno spremljajočim dejavnostim, ki ne motijo
stanovanjske okolice (trgovina, promet, gostinstvo, turizem,
storitve in svobodni poklici). Nadstropje je lahko ali poslovno
kot pritličje ali stanovanjsko. Mansarda oziroma drugo nadstropje je stanovanjsko. Dovoljena je povečana klet, ki je v celoti
vkopana v zemljo, možen je dvig nad terenom do 80 cm.
Streha: v osnovi je lahko dvokapnica, smer osnovnega
slemena je pravokotna s cesto, naklona 25–35 stopinj, možna
je večkapna ali ravna, možna uporaba čopov, žlot, grebenov,
frčad. V primeru dvokapnice del slemena po višini lahko variira
do 1,50 m. Gradbena linija mora biti min. 4,50 m oddaljena od
ulice oziroma cestne parcele.
V območju B3 je predviden nov objekt za potrebe veterinarske postaje z ordinacijo in vsemi potrebnimi prostori sorodnim storitvenim dejavnostim, ki prekomerno ne obremenjujejo
prostora. Objekt je osnovnega pravokotnega tlorisa dim.: 12,00
x 21,00 m (odstopanje do +– 15%). Pomožni objekti v zaledju
objekta niso dopustni.
Pritličje je namenjeno veterinarski postaji, nadstropje pa
dejavnostim, ki ne motijo stanovanjske okolice (pisarne in
stanovanja). Nadstropje je lahko ali poslovno kot pritličje ali
stanovanjsko. Mansarda oziroma drugo nadstropje je stanovanjsko. Možna je izvedba povečane kleti, ki je v celoti vkopana
v zemljo, dvig nad terenom do 80 cm.
Streha: v osnovi je lahko dvokapnica, smer osnovnega
slemena je pravokotna s cesto, naklona 25–35 stopinj, možna
je večkapna ali ravna, možna uporaba čopov, žlot, grebenov,
frčad. V primeru dvokapnice sleme po višini lahko variira do
1,50 m. Gradbena linija mora biti min. 4,50 m oddaljena od ulice
oziroma cestne parcele.
Območje B4 je mestna zelena površina, kjer gradnja
objektov ni dovoljena. Tudi pomožni objekti v zaledju peš povezave Benedičičeva–Javornik niso dopustni. Dovoljeno je
vzdrževanje brežin (košnja, sečnja zaraščajoče vegetacije,
zavarovanja brežin).
4. člen
Črta se 11. člen in se nadomesti z novim 11. členom, ki
se glasi:
»V območju C se obstoječi stavbni fond na Senožetih
(Cesta železarjev 31–34) ohranja. Dovoljena so vzdrževalna
dela v smislu poenotenja objektov, rekonstrukcije v smislu funkcionalne posodobitve in prizidave na krajših stranicah objektov
v širini max. 2,00 m vzdolž celotne krajše stranice obstoječega
objekta. Prizidava ima lahko višinski gabarit kot obstoječi objekti in se streha obstoječega objekta podaljša preko prizidka (v
enakem naklonu in s slemenom na isti višini). V primeru, da je
prizidava samo v pritličju se lahko streha izvede kot ravna streha (terasa za mansardne prostore), enokapnica in večkapnica,
katere napušč lahko previseva do max. 20 cm preko zunanje
linije zidne konstrukcije.
Novi pomožni objekti v območju C niso dopustni.«
5. člen
16. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Dostopne ceste in uvozi do območij so obstoječi. Območje B1 se napaja po zahtevani ureditvi obstoječega križišča
ob zagotavljanju prometne varnosti. Do območja B2 je dostop
južno od obstoječih objektov v območju C. Posegi te preuredi-
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tve in vsi posegi v varovalnem pasu državne ceste morajo biti
predhodno usklajeni z upravljavcem državne ceste. Območji B2
in B3 se napajata z dovozne ceste do objektov na Senožetih,
ki se priključuje na križišče pri gasilskem domu.
Obstoječi avtobusni postajališči sta zamaknjeni zato je
potrebno rezervirati prostor za kasnejšo ureditev avtobusnega
postajališča. Za vse morebitne komunalne vode v cestnem
svetu je potrebno pridobiti ustrezne služnostne pravice.«
Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
III. KONČNE DOLOČBE
6. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu
Cesta železarjev – Gasilski dom (ureditveno območje J2/S14/2)
so stalno na vpogled pri pristojnem organu za urejanje prostora
Občine Jesenice in Upravne enote Jesenice.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3500-1/2006
Jesenice, dne 25. novembra 2010
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

KUZMA
5099.

Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Kuzma
za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo), (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2),
29. in 40. člena Zakona o javnih financah ZJF (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 –
ZDT‑B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in
38/10 – ZUKN) ter 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni
list RS, št. 33/07 in 52/10) je Občinski svet Občine Kuzma na
2. redni seji dne 30. 11. 2010 sprejel

ODLOK
o 3. rebalansu proračuna Občine Kuzma
za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kuzma za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 110/09, 40/10 in 71/10) se spremeni drugi odstavek
2. člena, ki se pravilno glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.
I.
70

71

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
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

v eurih
1.821.907
1.508.620
1.193.680
1.105.760
56.420
31.500
314.940
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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
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 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
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
431 Invest. transferi fiz. in prav. osebam,
ki niso pror. upor.
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ)
(I.‑7102)‑(II.‑403‑404) (SKUPAJ PRIHODKI
BREH PRIHODKOV OD OBRESTI MINUS
SKUPAJ ODHODKI BREZ PLAČIL
OBRESTI)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK(PRIMANKLJAJ)
(70+71) – (40+41) (TEKOČI PRIHODKI
MINUS TEKOČI ODHODKI IN TEKOČI
TRANSFERI)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽ.
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT. DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

Št.

51.387
11.000

252.553
199.280
25.544

173.736
3.500
3.500
110.507
110.507
1.821.907
807.597
242.814
86.260
444.425
17.598
16.500
504.287

314.828
144.969
44.490

15321

1.500
175.500
175.500
175.500
157.100
157.100
157.100
19.900
18.400
0
1.903
«

2. člen
Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz naslov investicij se bo Občina Kuzma v letu 2010 zadolžila za
50.500,00 €.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 900-0008/2010-7
Kuzma, dne 30. novembra 2010
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

72.098

16.398
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440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPIT. 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 SREDSTEV
NA RAČUNU (III.+VI.+X)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.=‑III.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

437.925
437.925
72.098

0
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Sklep o začasnem financiranju Občine Pivka
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 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09,
38/10 – ZUKN) in 30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list
RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je župan
Občine Pivka dne 26. 11. 2010 sprejel

196.736

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Pivka
v obdobju januar–marec 2011
1.500
1.500
1.500

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Pivka (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja
do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega
financiranja).

Stran

15322 /

Št.
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2. člen

(podlaga za začasno financiranje)
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, 110/02 – ZDT‑B, 127/06 – ZJZP, 14/07 –
ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN; v nadaljevanju: ZJF)
in Odlokom o proračunu Občine Pivka za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 108/09 z dne 28. 12. 2009; v nadaljevanju: odlok o
proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki 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) 1.231.949,78
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.147.173,00
DAVČNI PRIHODKI
1.027.644,01
700 Davki na dohodek in dobiček
964.366,00
703 Davki na premoženje
19.342,20
704 Domači davki na blago in storitve
43.935,81
706 Drugi davki
0,00
NEDAVČNI PRIHODKI
119.528,99
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
81.604,73
711 Takse in pristojbine
671,61
712 Denarne kazni
422,94
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
20.303,23
714 Drugi nedavčni prihodki
16.526,48
KAPITALSKI PRIHODKI
21.871,69
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
0,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
21.871,69
PREJETE DONACIJE
50,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
50,00
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
62.855,09
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
62.855,09
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev Proračuna
Evropske unije
0,00
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.502.273,83
TEKOČI ODHODKI
477.007,10
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
100.593,53
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
16.233,88
402 Izdatki za blago in storitve
354.953,81
403 Plačila domačih obresti
5.225,88
409 Rezerve
0,00
TEKOČI TRANSFERI
762.548,74
410 Subvencije
30.691,07

Uradni list Republike Slovenije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
345.113,41
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
84.097,75
413 Drugi tekoči domači transferi
302.646,51
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
241.727,08
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
241.727,08
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
20.990,91
430 Investicijski transferi
0,00
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
5.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
15.990,91
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–270.324,05
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
0,00
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
800.000,00
500 Domače zadolževanje
800.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
513.000,00
550 Odplačila domačega dolga
513.000,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
16.675,95
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
287.000,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
270.324,05
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
–225.286,26
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 proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v proračunu
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Št.

razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.

ZAGORJE OB SAVI

5. člen
Po preteku obdobja, navedenega v 1. členu tega sklepa,
se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Pivka za leto 2011.
Obdobje začasnega
mesece. Če proračun ni
časnega financiranja, se
proračuna lahko podaljša
činskega sveta.

6. člen
financiranja lahko traja največ tri
sprejet v roku treh mesecev zazačasno financiranje občinskega
na predlog župana s sklepom ob-

7. člen
Sklep o začasnem financiranju sprejme župan in o tem
obvesti občinski svet.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
8. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
9. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

5101.

Stran

15323

Ugotovitev Občinske volilne komisije
Občine Zagorje ob Savi o prehodu mandata
Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi
na naslednjega kandidata

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, št. 032 – 6 / 2010 z dne 2. 11. 2010, s katerim je ugotovil, da so zaradi nezdružljivosti opravljanja funkcije
člana občinskega sveta in župana in podane pisne izjave župana
Matjaža Švagana, da sprejema mandat župana Občine Zagorje
ob Savi, nastali razlogi za prenehanje mandata članu občinskega sveta Matjažu Švaganu, stanujočemu na Izlakah, Izlake 19,
članu občinskega sveta z liste Zagorje gre naprej – Združenje za
napredek Zasavja, je Občinska volilna komisija občine Zagorje
ob Savi na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/09)

U G O T O V I L A,
da je mandat člana Občinskega sveta Občine Zagorje ob
Savi prešel na naslednjega kandidata z liste Zagorje gre naprej
– Združenje za napredek Zasavja.
Novi član Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi je
FRANC KUKOVICA, roj. 30. 9. 1948, stanujoč Pečarjeva ulica
14, Zagorje ob Savi.
Kandidat je 17. 11. 2010 podal pisno izjavo, da sprejema
mandat.
Št. 041-1/2010
Zagorje ob Savi, dne 17. novembra 2010
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi
Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 5
Sašo Ostrožnik l.r.
Predsednik občinske volilne komisije

POPRAVKI
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina likvidnostno zadolži, če predvideva, da bo obseg prihodkov in
drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši
od obsega prihodkov in drugih prejemkov, kot je navedeno v
drugem odstavku 32. člena ZJF.
5. KONČNA DOLOČBA
11. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011
dalje.
Št. 032-1/2010/70
Pivka, dne 26. novembra 2010
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

5102.

Popravek Sklepa o premoženju Občine Gorje

V Sklepu o premoženju Občine Gorje (Uradni list RS, št. 33
z dne 30. 4. 2009), so bile ugotovljene redakcijske napake, zato
se na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo,
102/07 in 109/09) objavi

POPRAVEK
Sklepa o premoženju Občine Gorje
V Sklepu o premoženju Občine Gorje (Uradni list
RS, št. 33/09) se v 4. členu drugega odstavka, v 1. točki za navedbo vrednosti nepremičnine, parcelne številke 90/20, 90/19
in 90/26, vse k.o. Hraše, nadomestijo z naslednjimi parcelnimi
številkami: 531/1 in 532/1, obe k.o. Jesenice.
V poglavju »IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBA«, se
obstoječi 4. člen, 5. člen in 6. člen, nadomestijo s številkami 6.,
7., in 8., kot si členi tudi pravilno sledijo v zaporedju sklepa.
Št. 039-6/2009-5
Gorje, dne 30. novembra 2010
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

Stran

15324 /

Št.
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VSEBINA
5089.
5090.

5091.

VLADA

Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti
Republike Slovenije
15247
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske
vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi
pogodbami
15301
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
stanju površinskih voda
15307

OBČINE
5092.
5093.
5094.
5095.
5096.
5097.

HODOŠ

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine
Hodoš za leto 2010
Sklep o potrditvi mandata župana
Sklep o imenovanju podžupana Občine Hodoš
Sklep o imenovanju novoizvoljenega občinskega
sveta
Sklep o prenehanju mandata člana Občinskega
sveta Občine Hodoš zaradi nezdružljivosti funkcije
župana in člana občinskega sveta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Hodoš za leto 2011

15317
15318
15318
15318
15318
15319

JESENICE

5098.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Cesta železarjev – Gasilski dom
(ureditveno območje J2/S14/2)
15319

5099.

Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Kuzma za
leto 2010
15320

5100.

Sklep o začasnem financiranju Občine Pivka v
obdobju januar–marec 2011
15321

5101.

Ugotovitev Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi o prehodu mandata Občinskega
sveta Občine Zagorje ob Savi na naslednjega kandidata
15323

5102.

Popravek Sklepa o premoženju Občine Gorje

KUZMA
PIVKA

ZAGORJE OB SAVI

POPRAVKI

15323
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