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DRŽAVNI ZBOR
2388.

Sklep o ponovnem opravljanju funkcije
poslanca

Na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS,
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOJF-1,
109/08 in 39/11) se je Državni zbor na seji dne 22. junija 2011
seznanil z naslednjim

SKLEPOM
Gregor Golobič s prenehanjem opravljanja tekočih poslov
ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo z 22. junijem
2011 ponovno opravlja funkcijo poslanca.
Št. 020-12/11-19/2
Ljubljana, dne 22. junija 2011
EPA 1943-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

2389.

Sklep o prenehanju opravljanja funkcije
na podlagi 14. člena Zakona o poslancih

Na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS,
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOJF-1,
109/08 in 39/11) se je Državni zbor na seji dne 22. junija 2011
seznanil z naslednjim

SKLEPOM
Cvetka Zalokar Oražem, ki je opravljala funkcijo poslanke
namesto poslanca Gregorja Golobiča v času, ko je ta opravljal
funkcijo ministra, z 22. junijem 2011 preneha opravljati funkcijo
poslanke.
Št. 020-12/11-19/3
Ljubljana, dne 22. junija 2011
EPA 1943-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

2390.

Sklep o izvolitvi člana Stalnega arbitražnega
sodišča s sedežem v Haagu

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih
sodišč (Uradni list RS, št. 64/01, 59/02 in 82/04 – odločba US)
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni
zbor na seji dne 22. junija 2011 sprejel

SKLEP
o izvolitvi člana Stalnega arbitražnega sodišča
s sedežem v Haagu
Za člana Stalnega arbitražnega sodišča s sedežem v
Haagu se izvoli dr. Borut Bohte.
Št. 700-11/11-1/7
Ljubljana, dne 22. junija 2011
EPA 1887-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

Stran
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Sklep o izvolitvi člana Stalnega arbitražnega
sodišča s sedežem v Haagu

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih
sodišč (Uradni list RS, št. 64/01, 59/02 in 82/04 – odločba US)
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni
zbor na seji dne 22. junija 2011 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
člana Nadzornega sveta RTV Slovenija, zato mu na podlagi
sedmega odstavka 26. člena v zvezi s tretjim in četrtim odstavkom 18. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija preneha
mandat člana Nadzornega sveta RTV Slovenija.
Št. 010-02/11-14/4
Ljubljana, dne 22. junija 2011
EPA 1906-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

SKLEP
o izvolitvi člana Stalnega arbitražnega sodišča
s sedežem v Haagu
Za člana Stalnega arbitražnega sodišča s sedežem v
Haagu se izvoli dr. Jernej Sekolec.

2394.

Št. 700-11/11-1/8
Ljubljana, dne 22. junija 2011
EPA 1887-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

2392.

Sklep o izvolitvi člana Stalnega arbitražnega
sodišča s sedežem v Haagu

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih
sodišč (Uradni list RS, št. 64/01, 59/02 in 82/04 – odločba US)
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni
zbor na seji dne 22. junija 2011 sprejel

SKLEP
o izvolitvi člana Stalnega arbitražnega sodišča
s sedežem v Haagu
Za člana Stalnega arbitražnega sodišča s sedežem v
Haagu se izvoli dr. Rajko Knez.
Št. 700-11/11-1/9
Ljubljana, dne 22. junija 2011
EPA 1887-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

2393.

Sklep o prenehanju mandata člana
Nadzornega sveta RTV Slovenija

Na podlagi sedmega odstavka 26. člena v zvezi s tretjim
in četrtim odstavkom 18. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05, 105/06 – odločba US in
26/09) ter 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) se je
Državni zbor na seji dne 22. junija 2011 seznanil z naslednjim

SKLEPOM
Član Nadzornega sveta RTV Slovenija Anton Horvatič
je podal pisno izjavo z dne 28. 5. 2011, da odstopa s funkcije

Sklep o spremembah Sklepa o sestavi
in imenovanju predsednika, podpredsednika
ter članov in namestnikov članov Preiskovalne
komisije za ugotovitev politične odgovornosti
nosilcev javnih funkcij v zadevi Patria

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije, 3. člena
Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93
in 63/94 – KZ), 4. in 5. člena ter prvega, drugega, tretjega in
petega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi
(Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) ter šeste alineje 36. člena,
112. in 201. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) in Akta o
odreditvi parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 76/10) je
Državni zbor na seji dne 22. junija 2011 sprejel

SKLEP
o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju
predsednika, podpredsednika ter članov
in namestnikov članov Preiskovalne komisije
za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev
javnih funkcij v zadevi Patria
I.
Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije
za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v
zadevi Patria (Uradni list RS, št. 84/10, 95/10, 106/10, 7/11,
17/11 in 41/11) se spremeni:
v besedilu II. točke:
– razrešita se:
član in predsednik:
mag. Branko GRIMS, PS SDS
namestnica člana:
Eva IRGL, PS SDS
– imenujeta se:
za članico:
Eva IRGL, PS SDS
za namestnika člana:
Jožef JEROVŠEK, PS SDS
– imenuje se:
za predsednico:
Eva IRGL, PS SDS.

zbor.

II.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
Št. 020-04/11-14/12
Ljubljana, dne 22. junija 2011
EPA 1696-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije

VLADA
2395.

Uredba o dopolnitvi Uredbe o določitvi
najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine
spremenljivih prejemkov direktorjev

Na podlagi petega odstavka 4. člena Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 21/10 in 8/11) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnitvi Uredbe o določitvi najvišjih razmerij
za osnovna plačila ter višine spremenljivih
prejemkov direktorjev
1. člen
V Uredbi o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila
ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev (Uradni list RS,
št. 34/10) se v 2. členu za petim odstavkom doda novi šesti
odstavek, ki glasi:
»(6) Ne glede na drugi, tretji in peti odstavek tega člena
znaša mnogokratnik največ 4 v malih družbah in največ 5 v
srednjih družbah, če gre za družbe, ki poslujejo kot invalidska
podjetja in niso družbe v skupini ter opravljajo eno ali več dejavnosti, ki so po standardni klasifikaciji dejavnosti uvrščene v:
– področje A (Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo),
– področje C (Predelovalne dejavnosti),
– področje H (Promet in skladiščenje),
– področje M (Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti),
– področje N (Druge raznovrstne in poslovne dejavnosti),
– področje P (Izobraževanje).«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-14/2011
Ljubljana, dne 23. junija 2011
EVA 2011-2111-0054
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

2396.

Uredba o spremembi Uredbe o državnem
lokacijskem načrtu za daljnovod 2 × 110 kV
Murska Sobota–Mačkovci

Na podlagi drugega odstavka 37. člena in prvega odstavka 40. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev
državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10
– popr.) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o državnem lokacijskem
načrtu za daljnovod 2 × 110 kV
Murska Sobota–Mačkovci

Št.
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in 80/10 – ZUPUDPP) se tretji odstavek 6. člena spremeni,
tako da se glasi:
»(3) Nadzemni vod od RTP Murska Sobota do stebra številka 63 je dolg 13484 m. Širina koridorja znaša 30 m (2 × 15 m,
levo in desno od osi daljnovoda). Nadzemni vod ima 63 stebrov
z naslednjimi tehničnimi značilnostmi:
– jeklena predalčna konstrukcija,
– dvosistemski stebri z obliko glave »sod«,
– ozemljitev,
– višina stebra do spodnje konzole je od 17,5 do 32,0 m,
skupna višina stebra je do 42,45 m,
– štirje betonski temelji na koti terena velikosti 1 × 1 m na
skupni površini 6 × 6 m.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-25/2011
Ljubljana, dne 23. junija 2011
EVA 2011-2511-0073
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

2397.

Sklep o znaku Triglavskega narodnega parka

Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o Triglavskem
narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) je Vlada Republike
Slovenije sprejela

SKLEP
o znaku Triglavskega narodnega parka
I.

S tem sklepom se podrobneje določi znak Triglavskega narodnega parka (v nadaljnjem besedilu: znak).

II.

Znak vsebuje stilizirano podobo Triglava, gamsa in triglavske
rože ter napis Triglavski narodni park in je določen v prilogi, ki je
sestavni del tega sklepa.

III.

Izvirniki znaka se hranijo pri ministrstvu, pristojnem za ohranjanje narave, in pri Javnem zavodu Triglavski narodni park, ki hrani
tudi priročnik celostne grafične podobe.

IV.

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 00719-24/2011
Ljubljana, dne 23. junija 2011
EVA 2011-2511-0065
Vlada Republike Slovenije

1. člen
V Uredbi o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod
2 × 110 kV Murska Sobota–Mačkovci (Uradni list RS, št. 51/09

Borut Pahor l.r.
Predsednik
Priloga

Stran
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MINISTRSTVA
2398.

Pravilnik o spremembah Pravilnika
o potrjevanju učbenikov

Na podlagi 21. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.
in 20/11) minister za šolstvo in šport izdaja

Št.

52 / 29. 6. 2011 /

2. člen
V prvem odstavku 8. člena se doda nova prva alineja, ki
se glasi:
» – enkrat letno pripravijo predlog potreb po novih učbenikih,«.
Dosedanja prva alineja postane druga alineja in se spremeni tako, da se glasi:
» – presojajo, ali je učbenik za posamezen predmet
oziroma vsebinsko-didaktični sklop skladen z učnim načrtom
oziroma katalogom znanja,«.
Dosedanje druga do sedma alineja postanejo tretja do
osma alineja.
3. člen
V 9. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Na predlog javnih zavodov ministrstvo, pristojno za šolstvo enkrat letno (praviloma aprila) na svoji spletni strani objavi
potrebo po novih učbenikih v osnovnih in srednjih šolah za
posamezen predmet.«.
Sedmi odstavek se črta.
Dosedanji prvi do šesti odstavek postanejo drugi do sedmi
odstavek.
4. člen
V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Recenzenta, ki poda oceno skladnosti učbenika s
sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo
predmet oziroma poklicno področje ustrezne smeri, določi
komisija, ki lahko pri tem upošteva tudi predlog predlagatelja.
Recenzent mora biti strokovnjak z znanstvenim naslovom za
določen predmet, predmetno ali strokovno področje oziroma
z najvišjo možno stopnjo izobrazbe, ki jo je v Republiki Sloveniji na določenem področju mogoče pridobiti.«.
5. člen
V 18. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če komisija po izidu učbenika prejme obvestilo o domnevnih strokovnih napakah v že potrjenem učbeniku, določi
recenzente, ki podajo ponovno oceno o skladnosti učbenika s
sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok. V kolikor je iz recenzij razvidno, da učbenik vsebuje strokovne napake, se sklep o
potrditvi učbenika razveljavi, stroške dodatne recenzije pa krije
predlagatelj učbenika.«.

7201

Končna določba
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-45/2011
Ljubljana, dne 21. junija 2011
EVA 2011-3311-0051
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o potrjevanju
učbenikov
1. člen
V Pravilniku o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS,
št. 57/06 in 45/10) se v prvem odstavku 7. člena doda nova
prva alineja, ki se glasi:
» – pripravi strokovne podlage za presojo gradiv,«.
Dosedanja prva do peta alineja postanejo druga do šesta
alineja.

Stran

USTAVNO SODIŠČE
2399.
Številka:
Datum:

Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti
med sodiščem in drugim državnim organom

P-5/11-5
2. 6. 2011

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede
pristojnosti, začetem z zahtevo Ministrstva za pravosodje, na
seji 2. junija 2011

o d l o č i l o:
Za odločanje o pritožbi družbe Kartagina, d. o. o., Ljubljana, zoper sklep Informacijskega pooblaščenca št. 0603102/2010/3 z dne 6. 8. 2010 o zavrnitvi zahteve za izločitev
uradne osebe je pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za prekrške.

Obrazložitev
A.
1. Družba Kartagina, d. o. o., Ljubljana, (v nadaljevanju
kršiteljica) je v postopku za prekrške, ki ga je vodil Informacijski
pooblaščenec, vložila zahtevo za izločitev uradne osebe, ki je
vodila in odločala v postopku za prekršek. Informacijski pooblaščenec je s sklepom št. 0603-102/2010/3 z dne 6. 8. 2010
zahtevo kršiteljice zavrnil. Kršiteljica je vložila pritožbo zoper
navedeni sklep, ki ga je Informacijski pooblaščenec odstopil
v reševanje Okrajnemu sodišču v Ljubljani. Okrajno sodišče v
Ljubljani je s sklepom št. ZVS 2566/2010-2427 z dne 17. 11.
2010 in popravnim sklepom št. 2566/2010-2427 z dne 30. 11.
2010 odstopilo pritožbo kršiteljice Ministrstvu za pravosodje. V
obrazložitvi sklepa je navedlo, da iz 39. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10 – v nadaljevanju
ZUP) izhaja, da je zoper sklep o zavrnitvi predloga za izločitev uradne osebe dopustna pritožba in ne zahteva za sodno
varstvo. O pritožbi zoper odločitev, ki jo je na prvi stopnji izdal
nosilec javnega pooblastila, odloča organ, ki je določen z
zakonom (323. člen ZUP). Zakon o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – v
nadaljevanju ZVOP-1) sodi v delovno področje Ministrstva za
pravosodje. Zato naj bi bilo Ministrstvo za pravosodje pristojno
za odločanje o navedeni pritožbi.
2. Ministrstvo za pravosodje v zahtevi za odločitev v sporu
glede pristojnosti navaja, da je za reševanje pritožbe zoper
sklep Informacijskega pooblaščenca o zavrnitvi zahteve po izločitvi uradne osebe pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani. V zah-
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tevi podrobno obrazloži položaj Informacijskega pooblaščenca
kot samostojnega in neodvisnega državnega organa. Navaja,
da zahteva po samostojnem položaju nacionalnih nadzornih
organov, ki so odgovorni za spremljanje obdelave osebnih podatkov, izhaja tudi iz Direktive Evropskega parlamenta in Sveta
95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov
(UL L 281, 23. 11. 1995). Zaradi samostojnega in neodvisnega
položaja Informacijskega pooblaščenca naj bi bil zoper njegove
odločitve dopusten zgolj in samo sodni nadzor. V nadaljevanju
zahteve podrobno razlaga pomen 58. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo – v
nadaljevanju ZP-1), ki pri izločitvah uradnih oseb napotuje na
smiselno uporabo določb ZUP. Predlagatelj tudi pojasni, zakaj
po njegovem mnenju zoper sklep o zavrnitvi predloga o izločitvi
uradne osebe v tem primeru ni mogoč upravni spor.
B.
3. Ustavno sodišče je na podlagi osme alineje prvega
odstavka 160. člena Ustave pristojno, da odloča o sporih glede
pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi. Po drugem
odstavku 61. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju
ZUstS) lahko, če pride do spora glede pristojnosti zato, ker
več organov zavrača pristojnost v posamezni zadevi, zahteva
rešitev spora glede pristojnosti organ, ki mu je bila zadeva
odstopljena, ker meni, da zanjo ni pristojen. V obravnavanem
primeru zavračata pristojnost Okrajno sodišče v Ljubljani in
Ministrstvo za pravosodje.
4. Informacijski pooblaščenec je vodil postopek o prekršku
zoper kršiteljico. Kršiteljica je med postopkom vložila zahtevo
za izločitev uradne osebe, ki je vodila postopek. Informacijski
pooblaščenec je s sklepom zahtevo za izločitev uradne osebe
zavrnil. Kršiteljica je zoper navedeni sklep vložila pritožbo.
Ustavno sodišče mora v sporu glede pristojnosti odločiti, kateri
organ je pristojen odločiti o pritožbi zoper sklep o zavrnitvi zahteve za izločitev uradne osebe.
5. Informacijski pooblaščenec je na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni
list RS, št. 113/05 – v nadaljevanju ZInfP) prekrškovni organ,
pristojen za nadzor nad ZInfP in ZVOP-1. Postopek za prekrške
prekrškovnega organa (hitri postopek) je urejen v ZP-1. O prekrških odločajo prekrškovni organi1 in sodišča.2 O storitvi prekrška,
sankciji in drugih vprašanjih postopka o prekršku, prekrškovni
organ oziroma sodišče odloči z odločbo, zoper katero so dopustna pravna sredstva, ki jih določa zakon (prvi odstavek 46. člena
ZP-1). Zoper odločbo o prekršku, ki jo je na prvi stopnji izdal
prekrškovni organ po hitrem postopku, se lahko vloži zahteva
za sodno varstvo (prvi odstavek 59. člena ZP-1).
6. V 58. členu ZP-1 je določeno, da se v hitrem postopku,
če ni v tem ali drugem zakonu drugače določeno, glede izločitev uradnih oseb smiselno uporabljajo določbe ZUP. Smiselna
uporaba določb ZUP v hitrem postopku ne pomeni popolne in
celovite uporabe posameznih določb ZUP, temveč uporabo teh
določb tako, da to najbolj ustreza pomenu, namenu in naravi
posamezne procesne institucije, ter v obsegu, prilagojenemu
posebnostim hitrega postopka o prekršku.3 Izločitev uradne
osebe je urejena v členih od 35 do 41 ZUP. V obravnavani zadevi je Informacijski pooblaščenec kot prekrškovni organ in ne
kot upravni organ med postopkom o prekršku odločil o zahtevi
za izločitev uradne osebe. O pravnih sredstvih zoper odločitve
1 Prekrškovni organi so upravni in drugi državni organi in
nosilci javnih pooblastil, ki izvajajo nadzorstvo nad izvrševanjem
zakonov in uredb, s katerimi so določeni prekrški, ter organi samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so s posebnimi predpisi pooblaščeni
za odločanje o prekrških (drugi odstavek 45. člena ZP-1).
2 Sodišča so sodišča za prekrške prve in druge stopnje (tretji
odstavek 45. člena ZP-1).
3 Povzeto po P. Čas, N. Orel v: H. Jenull (red.), Zakon o prekrških s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2009, str. 316.
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pristojnega organa med prekrškovnim postopkom mora ne glede na to, kako pravno sredstvo poimenuje vlagatelj (pritožba ali
zahteva za sodno varstvo), odločiti tisti organ, ki je v prekrškovnem postopku pristojen za instančni nadzor ali sodno varstvo,
in ne organ, ki bi bil v upravnem postopku pristojen za instančni
nadzor ali sodno varstvo. Pristojni organ mora po prejemu
pravnega sredstva preveriti vse procesne predpostavke, med
drugim tudi, ali je pravno sredstvo sploh dopustno.
7. V primeru odločanja o zahtevi za sodno varstvo gre za
odločanje v okviru enotnega upravno-kaznovalnega postopka,
v katerem opravljajo okrajna sodišča vlogo instančnega organa
in hkrati zagotavljajo sodno varstvo. Po vseh svojih značilnostih
opravlja zahteva za sodno varstvo funkcijo pravnega sredstva,
saj se z njo zagotavlja instančna kontrola. V tem okviru je
odločanje okrajnega sodišča o zahtevi za sodno varstvo primerljivo z odločanjem drugostopenjskega organa o pravnem
sredstvu (odločba Ustavnega sodišča št. U-I-56/06 z dne 15. 3.
2007, Uradni list RS, št. 29/07, in OdlUS XVI, 21). Iz drugega
odstavka 60. člena ZP-1 izhaja, da v prekrškovnem postopku
instančni nadzor in sodno varstvo v okviru zahteve za sodno
varstvo izvaja sodišče za prekrške prve stopnje.4 Zato je tudi za
odločitev o pravnemu sredstvu zoper sklep o zavrnitvi zahteve
za izločitev uradne osebe,5 ki vodi hitri prekrškovni postopek,
pristojno isto sodišče.
8. Glede na navedeno je za odločanje o pritožbi kršiteljice
zoper sklep Informacijskega pooblaščenca št. 0603-102/2010/3
z dne 6. 8. 2010 o zavrnitvi zahteve za izločitev uradne osebe
pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani, Oddelek za prekrške.
C.
9. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
četrtega odstavka 61. člena ZUstS in četrte alineje drugega
odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list
RS, št. 68/07 in 54/10) v sestavi: podpredsednik mag. Miroslav
Mozetič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka
Korpič - Horvat, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože
Tratnik in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Podpredsednik

BANKA SLOVENIJE
2400.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o splošnih pravilih izvajanja denarne politike

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena ter prvega odstavka 31. člena in v zvezi z 58. ter 61. členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo)
izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih
pravilih izvajanja denarne politike
1. V Sklepu o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
(Uradni list RS, št. 88/10 in 104/10) se v 6. poglavju deveti
odstavek nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Če nasprotna stranka ob dospelosti terjatev Banke Slovenije ne poplača svojih obveznosti, ki so zavarovane s finančnim premoženjem, vključenim v sklad finančnega premoženja,
4 Za odločanje o zahtevi za sodno varstvo zoper odločbo,
ki jo izda prekrškovni organ v hitrem prekrškovnem postopku, je
krajevno pristojno odločati sodišče za prekrške prve stopnje, ki je
pristojno za odločanje o prekršku po določbah rednega sodnega
postopka.
5 To pomeni tudi presojo vseh procesnih predpostavk.
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Št.

lahko Banka Slovenije takoj poplača svoje dospele terjatve s
prodajo ali prilastitvijo finančnega premoženja v skladu finančnega premoženja, ki ga je nasprotna stranka zagotovila Banki
Slovenije za zavarovanje terjatev. Če se poplačilo terjatev
Banke Slovenije opravi s prilastitvijo finančnega premoženja,
se premoženje ob prilastitvi vrednoti po tržni vrednosti, če ta ne
obstaja pa po neto sedanji vrednosti finančnega premoženja.
Banka Slovenije opravi obračun dospelih obveznosti nasprotne stranke v skladu s točko 1.6 tega sklepa. Banka Slovenije
za poplačilo svojih dospelih terjatev po lastni presoji določi
finančno premoženje, dano v zavarovanje Banki Slovenije, ki
se uporabi za poplačilo dospelih terjatev.«
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 20. junija 2011
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Marko Kranjec l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2401.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina na geografskem
območju Mestne občine Maribor

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) ter soglasja Javne agencije Republike
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Slovenije za energijo št. 22-27/2010-17/ZP-29, z dne 4. 5.
2011, družba PLINARNA MARIBOR družba za proizvodnjo,
distribucijo energentov, trgovino in storitve d.o.o., Plinarniška
ulica 9, 2000 Maribor, kot izvajalec gospodarske javne službe
dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine
Maribor, izdaja

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Mestne občine Maribor
1. člen
(1) S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za uporabo distribucijskega omrežja
zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo
zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za
izvajanje meritev.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne
občine Maribor na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Plinarna Maribor d.o.o..
2. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša 0,1150 EUR/m3.
3. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno
skupino na mesec znaša:

Tabela 1
Odjemna skupina

Variabilni
del

Fiksni del

CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

Pavšal
(EUR/mesec)

Cena moči
(EUR/kW)

Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))/leto)

Cena porabe
(EUR/Sm3)

CDK1

0-200

0,7000

0,2457

CDK2

201-500

2,5000

0,2363

CDK3

501-1.500

4,0000

0,1229

CDK4

1.501-2.500

4,0000

0,1229

CDK5

2.501-4.500

4,0000

0,1229

CDK6

4.501-10.000

5,5000

0,3170

0,1087

CDK7

10.001-30.000

5,5000

0,3170

0,1087

CDK8

30.001-70.000

5,5000

0,3170

0,0931

CDK9

70.001-100.000

5,5000

0,3170

CDK10

0,0000

0,0931

100.001-200.000

0,5430

0,0931

CDK11

200.001-600.000

0,5430

0,0931

CDK12

600.001-1.000.000

0,5430

0,0931

CDK13

1.000.001-5.000.000

0,3340

0,0714

CDK14

5.000.000-15.000.000

0,1250

0,0404

CDK15

Nad 15.000.000

0,1250

0,0404
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4. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (Vu)
znaša 1,3979 EUR/mesec.
5. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi`) se
izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
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KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta akt začne veljati 1. julija 2011.
Št. 111-5/2011/EE-28
Maribor, dne 22. junija 2011
EVA 2011-2111-0060
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.

6. člen
Cene v tem aktu ne vsebujejo davka na dodano vrednost.
7. člen
Ta akt začne veljati 1. julija 2011.
Št. OM ZP/AG-3575/2011
Maribor, dne 23. junija 2011
EVA 2011-2111-0057
PLINARNA MARIBOR d.o.o.
Zakoniti zastopnik
Milan Curk l.r.

2402.

Akt o spremembi Akta o metodologiji
za določitev omrežnine in kriterijih
za ugotavljanje upravičenih stroškov
za elektroenergetska omrežja in metodologiji
za obračunavanje omrežnine

Na podlagi drugega odstavka 27. člena in 87. člena
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10), ter druge alineje 6. in
druge alineje 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije
Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04
in 95/04) Javna agencija Republike Slovenije za energijo
izdaja

AKT
o spremembi Akta o metodologiji za določitev
omrežnine in kriterijih za ugotavljanje
upravičenih stroškov za elektroenergetska
omrežja in metodologiji za obračunavanje
omrežnine
1. člen
V Aktu o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska
omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine (Uradni
list RS, št. 59/10) se besedilo 100. člena spremeni tako, da
se glasi:
»Proizvajalec električne energije za posamezno prevzemno-predajno mesto plača omrežnino za prevzem električne
energije iz omrežja glede na določbe tega akta.
Proizvajalcu električne energije, ki ima več kot 10 MW
inštalirane moči in je priključen na prenosno omrežje se
omrežnina obračuna od urnega salda prevzete in oddane
električne energije na prevzemno-predajnem mestu, pri čemer se kot prevzemno-predajno mesto šteje mesto, kjer se
vršita prevzem in oddaja električne energije in za katerega
se organizatorju trga z električno energijo prijavlja obratovalna napoved.
Za določitev obračunske moči proizvajalca električne
energije se upošteva mesečno povprečje urnih moči iz prejšnjega odstavka.«

2403.

Akt o prenehanju veljavnosti Akta o določitvi
omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Mestne občine Maribor

Na podlagi tretjega odstavka 87.a člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) Javna agencija Republike Slovenije za
energijo izdaja

AKT
o prenehanju veljavnosti Akta o določitvi
omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Mestne občine Maribor
1. člen
Z uveljavitvijo tega akta preneha veljati Akt o določitvi
omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Maribor (Uradni list RS,
št. 42/08).
2. člen
Ta akt začne veljati 1. julija 2011.
Št. 22-27/2010-18/ZP-29
Maribor, dne 22. junija 2011
EVA 2011-2111-0061
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.

2404.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
maj 2011

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

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, maj 2011
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri
proizvajalcih na domačem trgu maja 2011 v primerjavi z aprilom
2011 je bil –0,002.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca maja 2011
je bil 0,025.
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3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta
do konca maja 2011 je bil 0,005.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu maja 2011 v primerjavi z istim
mesecem prejšnjega leta je bil 0,036.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin
maja 2011 v primerjavi z aprilom 2011 je bil 0,008.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do maja 2011 je bil 0,024.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do maja 2011 je bil 0,005.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin maja 2011 v
primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,022.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do maja 2011 v primerjavi s povprečjem leta
2010 je bil 0,011.
Št. 9621-160/2011/6
Ljubljana, dne 21. junija 2011
EVA 2011-1522-0015
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

2405.

Poročilo o gibanju plač za april 2011

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

POROČILO
o gibanju plač za april 2011
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za april 2011 je znašala 1504,65 EUR in je bila za
1,3% nižja kot za marec 2011.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za april 2011 je znašala 975,98 EUR in je bila za 1,1%
nižja kot za marec 2011.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–april
2011 je znašala 1504,64 EUR.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–april
2011 je znašala 976,19 EUR.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje februar
2011–april 2011 je znašala 1507,40 EUR.
Št. 9611-200/2011/6
Ljubljana, dne 27. junija 2011
EVA 2011-1522-0016
Genovefa Ružić l.r.
namestnica generalne direktorice
Statističnega urada
Republike Slovenije

Stran

7205

Stran

7206 /

Št.

52 / 29. 6. 2011

Uradni list Republike Slovenije

OBČINE
BOVEC
2406.

Odlok o določitvi gospodarske javne službe
prevoza potnikov s krožno kabinsko žičnico
in o koncesiji za izvajanje te javne službe

Na podlagi 32. in 34. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 in 38/10),
36. člena Zakona o javno‑zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09
in 51/10) 38., 42. in 44. člena Zakona o žičniških napravah za
prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03), 7. in 16. člena Statuta
Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski
svet Občine Bovec na nadaljevanju 6. redne seje dne 21. 6.
2011 sprejel

ODLOK
o določitvi gospodarske javne službe prevoza
potnikov s krožno kabinsko žičnico
in o koncesiji za izvajanje te javne službe
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se določi, da je prevoz potnikov s krožno kabinsko žičnico, ki se nahaja na zemljiščih parc. št. 1100,
1103/2, 1103/1, 8115/3, 6934/2, 6926/1, 6929, 6928, 6932,
6930, 6931, 6934/2, 6934/1, 6935, 6934/2, 6936/1, 6936/2,
8115/6, 6969, 6970, 6971, 6972, 6976, 6975/1, 8117/2, 6997/4,
6997/3, 7068, 7067, 7052, 7054, 7059, 7055, 7048, 8115/4,
7142/1, 7143/1, 7143/2, 8119/3, 7157, 7160/1, 7158, 7120,
7122/1, 8119/2, 7119, 7117/5, 7117/6, 7117/4, 7117/2, 7115/1,
7115/2, 7114, 7182/1, 7182/7, 7182/4, 7182/6, 7179/1, 7178/7,
8025/116, 8069/1, 8072/1, vse k.o. Bovec, iz postaje A na postajo D kaninskega smučišča gospodarska javna služba in se
določa način njenega izvajanja.
(2) Ta odlok je tudi koncesijski akt za izvajanje gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka.
(3) Odlok se v delu, v katerem predstavlja koncesijski
akt, sprejema na podlagi vloge, podane skladno s 34. členom
Zakona o gospodarskih javnih službah.
2. člen
(pojmi)
Poleg pomenov, določenih v zakonu, predpisih o načinu
izvajanja gospodarske javne službe prevoza potnikov po žičniških napravah ter drugih predpisih, imajo izrazi v tem odloku
še naslednji pomen:
– gospodarska javna služba oziroma javna služba je gospodarska javna služba prevoza potnikov s krožno kabinsko
žičnico iz prvega odstavka 1. člena tega odloka;
– koncedent je Občina Bovec;
– koncesija je koncesija za izvajanje gospodarske javne
službe iz 1. člena tega odloka;
– koncesionar je pravna ali fizična oseba, ki izvaja gospodarsko javno službo iz 1. člena tega odloka na podlagi
koncesije;
3. člen
(način izvajanja in podelitve koncesije)
(1) Gospodarska javna služba se izvaja kot koncesionirana gospodarska javna služba.

(2) Koncesija po tem odloku se skladno z drugim odstavkom 42. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb pod
pogoji iz 22. člena tega odloka podeli neposredno družbi ATC
Kanin d.o.o., Dvor 43, 5230 Bovec (v nadaljevanju: koncesionar), ki je imetnik koncesije za gradnjo in obratovanje žičnic
na območju Kanina, podeljene s strani Republike Slovenije za
obdobje 24 let z dne 21. 12. 2007.
(3) Koncesija se podeli v upravnem postopku, skladno s
predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske
javne službe.
4. člen
(območje izvajanja, uporabniki in infrastruktura javne službe)
(1) Gospodarska javna služba se izvaja na območju krožno kabinske žičnice na zemljiščih parc. št. 1100, 1103/2,
1103/1, 8115/3, 6934/2, 6926/1, 6929, 6928, 6932, 6930, 6931,
6934/2, 6934/1, 6935, 6934/2, 6936/1, 6936/2, 8115/6, 6969,
6970, 6971, 6972, 6976, 6975/1, 8117/2, 6997/4, 6997/3, 7068,
7067, 7052, 7054, 7059, 7055, 7048, 8115/4, 7142/1, 7143/1,
7143/2, 8119/3, 7157, 7160/1, 7158, 7120, 7122/1, 8119/2,
7119, 7117/5, 7117/6, 7117/4, 7117/2, 7115/1, 7115/2, 7114,
7182/1, 7182/7, 7182/4, 7182/6, 7179/1, 7178/7, 8025/116,
8069/1, 8072/11, vse k.o. Bovec.
(2) Uporabniki gospodarske javne službe so vsi uporabniki storitev prevoza s krožno kabinsko žičnico iz prejšnjega
odstavka.
(3) Objekti in naprave krožno kabinske žičnice iz prvega
odstavka so infrastruktura javne službe.
II. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA, KONCEDENTA
IN UPORABNIKOV V OKVIRU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
5. člen
(obveznosti koncesionarja)
(1) Koncesionar je dolžan izvajati javno službo na način,
kot je določen v Zakonu o žičniških napravah za prevoz oseb,
tem odloku in drugih predpisih, ki urejajo dejavnost prevoza potnikov z žičniškimi napravami. Koncesionar mora pri opravljanju
dejavnosti, ki je predmet koncesije, upoštevati naslednje:
– dejavnost je dolžan izvajati v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo;
– dela mora izvajati v skladu s pravili stroke, veljavnimi
standardi in normativi veljavnimi v Republiki Sloveniji;
– javne dobrine, ki jih zagotavlja javna služba je v skladu s tem odlokom dolžan zagotavljati vsakomur pod enakimi
pogoji;
– zagotoviti mora delovanje žičniške naprave po urniku,
ki ga uskladi s koncedentom, usklajevati vozne rede in obratovalni čas z voznimi redi drugih prevoznikov ter vozne rede
in obratovalni čas predložiti v soglasje pristojnemu organu
občinske uprave;
– pri oddaji pravnih poslov, ki izpolnjujejo predpostavke
javnih naročil tretjim osebam ravnati skladno z veljavnim zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil;
– s svojim ravnanjem ne sme povzročati škode koncedentu in uporabnikom, zmanjšati vrednosti javnih površin ali
ogrožati varnosti uporabnikov;
– zagotavljati mora ustrezno strokovno službo za vsa
dela, ki so predmet koncesije;
– pristojnim organom koncedenta mora omogočiti strokovno tehnični nadzor, finančni nadzor in nadzor nad zakonitostjo dela pri izvajanju javne službe;
– pripraviti je dolžan splošne pogoje iz tretjega odstavka
44. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb in jih
posredovati koncedentu, ki nanje daje soglasje;
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– pripraviti je dolžan plan izvajanja dejavnosti in ga kot
predlog predložiti koncedentu v potrditev do 30. septembra za
vsako prihodnje leto;
– do 30. septembra za prihodnje leto pripravljati letni plan
plačevanja nadomestila iz 20. člena tega odloka, ki vsebuje vse
kalkulacije, ki izkazujejo vrednost potrebnega nadomestila in ga
sprejema koncedent;
– pripravljati zaključni račun za opravljeno koncesijsko
dejavnost;
– koncesionar mora obstoječo in zgrajeno infrastrukturo tekoče in investicijsko vzdrževati in ustrezno škodno zavarovati;
– koncesionar mora skleniti zavarovanje splošne odgovornosti;
– ažurno in strokovno mora voditi poslovne knjige;
– koncesionar mora poročati koncendentu o izvajanju
koncesije;
– si prizadevati za pridobivanje finančnih sredstev iz drugih virov;
– pripravljati projekte, ki izboljšujejo kvaliteto koncesijske
dejavnosti;
– koncesionar ima tudi druge obveznosti, ki so določene
z zakonom, tem odlokom in koncesijsko pogodbo.

– da v rokih, določenih s koncesijsko pogodbo, zagotavlja
plačilo nadomestila, skladno z Zakonom o žičniških napravah
za prevoz oseb, tem odlokom in koncesijsko pogodbo;
– da v rokih, določenih s koncesijsko pogodbo, daje soglasje na cene storitev javne službe;
– da v rokih, določenih s koncesijsko pogodbo, sprejme
plan plačevanja nadomestila iz 20. člena tega odloka;
– da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja storitev javne službe;
– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali
storitve javne službe na področju občine;
– pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih
oziroma pritožbah uporabnikov.
(2) Pravice koncedenta so:
– potrjevati plane in programe izgradnje in vzdrževanja
infrastrukture;
– nadzor nad izvajanjem javne službe in finančni nadzor;
– druge pravice, določene s predpisi, s tem odlokom in
koncesijsko pogodbo.

6. člen
(ločeni računovodski izkazi)
Koncesionar mora zagotoviti ločene računovodske izkaze
za dejavnost gospodarske javne službe in drugih dejavnosti, ki
jih koncesionar izvaja, v skladu s slovenskimi računovodskimi
standardi.

(pristojnosti župana in občinske uprave)

7. člen
(obveščanje o statusnih spremembah)
Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki statusni spremembi, vključno s kontrolno spremembo kapitalske
strukture.
8. člen
(obveščanje koncedenta)
Koncesionar mora pisno poročati koncedentu o vseh pomembnih dogodkih in okoliščinah, ki bi lahko bistveno vplivale
na izvajanje te javne službe, kot so primeroma:
– postopki poravnave, arbitražni postopki ali sodni spori
koncesionarja v zvezi s koncesijo;
– stavke in drugi dogodki, zaradi katerih pride do motenj v
izvajanju javne službe, tudi če ne predstavljajo višje sile;
– poškodbe infrastrukture, ki onemogočajo izvajanje koncesionirane dejavnosti, tudi če ne predstavljajo višje sile.
9. člen
(odgovornost koncesionarja)
(1) Za izvajanje javne službe je, ne glede na določbe
prejšnjih členov, odgovoren koncesionar kot izvajalec javne
službe.
(2) Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe,
dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z
razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti
zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote, določeno s sklepom o javnem razpisu – zavarovanje dejavnosti (za škodo, ki jo z nerednim ali nevestnim
opravljanjem javne službe ali v zvezi z opravljanjem javne
službe povzročijo pri njem zaposlene osebe ali pogodbeni
(pod)izvajalci Občini Bovec uporabnikom ali tretjim osebam).
Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje
sklenjeno v korist Občine Bovec.
10. člen
(dolžnosti in pravice koncedenta)
(1) Dolžnosti koncedenta so zlasti:
– da zagotavlja izvajanje vseh storitev, predpisanih z
zakonom, predpisi o načinu izvajanja javne službe in s tem
odlokom ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku;

11. člen
(1) Župan ima v zvezi z javno službo naslednje pristojnosti:
– odloča o pritožbah zoper postopanje in druga ravnanja
izvajalca v postopkih izdaje dovoljenj;
– odloča o pritožbah zoper postopanja in druga ravnanja
pristojnega organa v razmerjih do koncesionarja in uporabnikov;
– druge pristojnosti, določene s tem odlokom in drugimi
predpisi.
(2) Če ni drugače določeno, je »pristojni organ« po tem
odloku organ občinske uprave, pristojen za javno službo, ki je
predmet tega odloka.
12. člen
(pravice uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo od koncesionarja zlasti pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev koncesionarja;
– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev;
– uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi
z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.
(2) Uporabnik ima pravico in dolžnost opozoriti izvajalca
javne službe na kvaliteto opravljenih storitev javne službe ter
na napake na napravah in objektih in oblikovati predloge ter
pobude za njeno boljše in učinkovitejše izvajanje. Koncesionar
je dolžan nemudoma kvalitetno opraviti storitev javne službe
ter nemudoma odpraviti napake na napravah in objektih. Glede
pripomb, predlogov in pobud je koncesionar dolžan uporabniku
pisno odgovoriti v roku 5 dni in odgovor istočasno poslati v
vednost koncedentu.
13. člen
(dolžnosti uporabnikov)
Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti dolžnost:
– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovirano opravljanje storitev javne službe,
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne službe oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo.
III. KONCESIJA
14. člen
(koncesionarjev pravni monopol)
(1) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe:
– izključno oziroma posebno pravico opravljati javno službo iz 1. člena tega odloka,
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– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano izvajanje in kvalitetno opravljanje javne službe, v skladu s predpisi
in v javnem interesu.
(2) Koncesionar, ki ima izključno pravico opravljanja dejavnosti iz 1. člena, mora dejavnost opravljati v svojem imenu in
za svoj račun. Koncesionar je po pooblastilu koncedenta edini
in izključni izvajalec javne službe.
(3) Koncesionar je pristojen pri izvajanju predmetne javne službe izdajati dovoljenja in druge akte, ki so predpisani z
zakonom ali drugimi predpisi.
15. člen
(razmerje do podizvajalcev)
(1) Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja
javne službe preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do
koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Glede pravic podizvajalcev veljajo določbe, ki urejajo
javna naročila.
IV. NADZOR
16. člen
(nadzor nad izvajanjem javne službe)
(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja pristojni
organ oziroma služba občinske uprave. Nadzor lahko zajema
vse okoliščine v zvezi z izvajanjem javne službe, zlasti pa zakonitost in strokovnost izvajanja.
(2) Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga
opravila pooblasti pristojno strokovno službo, zavod oziroma
drugo institucijo.
(3) Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar
ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja,
mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti,
oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali
koncesijske pogodbe.
17. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi
občinska inšpekcija, ki je pristojna za vodenje postopkov o
ugotovljenih prekrških ter ostali državni organi, ki imajo takšno
pristojnost po samem zakonu.
18. člen
(finančni nadzor)
(1) Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja izvaja notranja finančna revizija oziroma ima koncedent pravico,
da najame zunanjega revizorja za preveritev dela poslovanja,
ki se nanaša na opravljanje koncesije. Medsebojna razmerja v
zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora uredita
koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni
nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in
naprav koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne
računovodske izkaze …), v kataster javne službe oziroma vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane
podatke in pojasnila.
(3) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. V primeru nenapovedanega nadzora mora koncedent to sporočiti pisno
in navesti vzrok nenapovedanega nadzora.
(4) Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor mora
potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.
(5) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov
pooblaščenec.
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V. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
19. člen
(viri financiranja)
(1) Gospodarska javna služba se financira:
– iz cene storitev gospodarske javne službe,
– iz proračuna občine in iz drugih virov.
(2) Tarifo in cene storitev javne službe oblikuje koncesionar tako, da pokrivajo stroške izvajanja javne službe, zagotavljajo povračilo vlaganj v infrastrukturo javne službe in
omogočajo tržni donos na vložena sredstva kot donos na
dolgoročna, opredmetena in neopredmetena, neodpisana, poslovno potrebna osnovna sredstva, ki so nujno potrebna za
izvajanje posamezne dejavnosti in so v lasti izvajalca oziroma
zasebnika, v višini donosa zadnje izdane desetletne referenčne
obveznice Republike Slovenije denominirane v eure na dan
31. marca tekočega leta, povečano za eno odstotno točko.
(3) K cenam in tarifi daje soglasje občinski svet.
(4) O spreminjanju cen in tarif odloča občinski svet na
predlog župana in na osnovi obrazložitve, ki jo pripravi koncesionar in je utemeljena na objektivni podlagi (spreminjanje
cen na drobno, spreminjanje cen energentov …) in skladno
z morebitnimi ukrepi kontrole cen na državni ravni, kolikor ni
s predpisom o načinu izvajanja gospodarske javne službe
določeno drugače. Cene gospodarske javne službe se lahko
spremenijo tudi zaradi izboljšanja tehničnih storitev, vlaganja,
sprememb standardov in tehnologije.
(5) Koncesionar je dolžan pripravljeni predlog tarife uskladiti z občinsko upravo, dolžan pa je tudi sodelovati pri njegovi
obravnavi na občinskem svetu. Koncesionar mora dati koncedentu na njegovo zahtevo vse podatke, ki so potrebni za
določitev tarife.
20. člen
(nadomestilo)
(1) Če koncesionar javne službe s cenami ne more pokriti
stroškov izvajanja javne službe, zagotoviti povračila vlaganj v
infrastrukturo javne službe in omogočiti donos na vložena sredstva, kakor je določen v drugem odstavku prejšnjega člena, mu
je koncedent dolžan zagotoviti nadomestilo.
(2) Nadomestilo mora skupaj s prihodki, ustvarjenimi s
ceno za storitve javne službe ob upoštevanju analize stroškov,
ki bi jih za opravljanje te dejavnosti imelo dobro vodeno tipično
podjetje, zagotoviti pokritje stroškov izvajanja javne službe,
povračila vlaganj v infrastrukturo javne službe in donos na
vložena sredstva, kakor je določen v drugem odstavku prejšnjega člena.
(3) Nadomestilo zagotavlja koncedent akontativno za tekoče leto s poračunom za preteklo leto 30. 4. vsakega leta na
podlagi potrjenega letnega plana plačevanja nadomestila.
21. člen
(drugi prihodki koncesionarja)
Druge dejavnosti, ki jih poleg izvajanja javne službe po
tem odloku izvaja koncesionar, ne smejo vplivati na uspešno
izvajanje javne službe, poslovni izid iz drugih dejavnosti pa
se ne upošteva pri izračunu upravičenosti do nadomestila po
prejšnjem členu.
VI. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
22. člen
(pogoji in dokazovanje njihovega izpolnjevanja)
(1) Koncesionar mora ob podpisu koncesijske pogodbe izpolnjevati pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene
z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil,
ob tem pa mora dokazati oziroma mora predložiti listine:
– da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
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– da skupaj s podizvajalci razpolaga z zadostnim številom
delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju javne službe,
– da skupaj s podizvajalci razpolaga z zadostnim obsegom opreme oziroma potrebnih sredstev za delo in da razpolaga s poslovnim prostorom na območju občine, oziroma na
drugačen način nesporno dokaže, da lahko tudi sicer nemoteno
opravlja dejavnost,
– da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet javne službe na kontinuiran in kvaliteten
način ob upoštevanju tega odloka, predpisov, normativov in
standardov,
– da je finančno in poslovno usposobljen,
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo,
ki jo z opravljanjem dejavnosti lahko povzroči državi, občini ali
tretji osebi (predloži ustrezno predpogodbo),
– da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika
kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti
vodenja katastra, finančno‑operativnega vidika in razvojnega
vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje pogojev iz druge do
sedme alinee in
– da izpolnjuje druge pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek
oddaje javnih naročil.
(2) Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge
pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih določajo drugi predpisi.
VII. ORGAN, PRISTOJEN ZA PODELITEV KONCESIJE
23. člen
(odločba o izboru)
(1) Občinska uprava v imenu koncedenta odloči o izboru
koncesionarja z upravno odločbo po uradni dolžnosti v 15 dneh
od uveljavitve tega odloka.
(2) Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v
roku 30 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
24. člen
(sklenitev koncesijske pogodbe)
(1) Koncesionar pridobi pravice dolžnosti iz koncesijskega
razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
(2) Najkasneje 15 dni po dokončnosti odločbe o izboru
pošlje koncedent izbranemu koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku 15 dni od
prejema. Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa
obeh pogodbenih strank.
(3) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene
župan in jo podpiše s soglasjem občinskega sveta.
(4) Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionarjem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena
prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.
25. člen
(koncesijska pogodba)
V koncesijski pogodbi se uredi izvajanje dejavnosti koncesionarja, njegove naloge, odgovornosti in pravice ter obveznosti do koncedenta in uporabnikov.
26. člen
(razmerje med koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo)
Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s koncesijskim aktom, kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je neveljavna. Če gre za manjša ali nebistvena neskladja, se uporablja
koncesijski akt.
27. člen
(trajanje in podaljšanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba se sklene za določen čas 10 let
do poteka trajanja koncesije za gradnjo in obratovanje žičnic
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na območju Kanina, podeljene s strani Republike Slovenije 24
let z dne 21. 12. 2007 (rok koncesije).
(2) Koncesionar mora pričeti izvajata koncesijo najkasneje v 30 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe.
(3) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša pod
enakimi pogoji kot trajanje koncesijske pogodbe, sklenjene na
podlagi odločbe iz prvega odstavka tega člena.
(4) Če preneha koncesija iz prvega odstavka tega člena,
preneha po samem zakonu tudi koncesija po tem odloku.
VIII. PRENOS KONCESIJE
28. člen
(oblika)
(1) Koncesijo je mogoče prenesti samo iz razlogov, določenih z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
Novi koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko
pogodbo.
(2) Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop
prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika z
uporabniki.
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
29. člen
(načini prenehanja koncesijskega razmerja)
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije,
– če preneha koncesija za graditev in obratovanje žičnic
na območju Kanina iz prvega odstavka 27. člena tega odloka.
30. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem,
– z odstopom od koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo.
31. člen
(potek roka koncesije)
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
32. člen
(razdrtje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem preneha:
– če je zoper koncesionarja začet postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski
postopek,
– če je bila koncesionarju izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe
ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi
katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnje pravilno
izvajanje koncesije,
– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno,
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so
vplivali na podelitev koncesije,
– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda uporabnikom njegovih storitev ali tretjim
osebam,
– če obstaja utemeljen dvom, dokumentiran z ugotovitvami o nadzoru, da koncesionar v bistvenem delu ne bo izpolnil
svoje obveznosti,
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– če koncesionar ne obvesti koncedenta o vsaki statusni
spremembi vključno s kontrolno spremembo kapitalske strukture v 8 dneh od vpisa v sodni register, in je zaradi teh sprememb
bistveno prizadet interes koncedenta.
(2) V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prve
alinee prvega odstavka lahko začne koncedent s postopkom
za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe. Postopek za
razdrtje koncesijske pogodbe koncedent ustavi (umik tožbe),
če je predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti ali
drugega postopka prisilnega prenehanja ali likvidacijskega postopka zavrnjen, če je prisilna poravnava sklenjena ali potrjena,
v primeru prodaje ponudnika kot pravne osebe (v stečaju) ali
vsake druge, z vidika izvajanja koncesijskega razmerja sorodne posledice. Pogoji iz druge oziroma tretje alinee prejšnjega
odstavka, na podlagi katerih lahko začne koncedent postopek
za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe, so izpolnjeni v
trenutku, ko postane sodna ali upravna odločba, s katero je bila
koncesionarju izrečena kazenska ali upravna sankcija, pravnomočna. Obstoj razlogov iz četrte in pete alinee prejšnjega
odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če
koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe, tako da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe.
(4) Koncesijska pogodba se enostransko razdre po sodni
poti.
(5) Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanja
utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in
nepremagljivih okoliščin.
(6) Ob razdoru koncesijske pogodbe je koncedent dolžan koncesionarju v enem letu zagotoviti povrnitev morebitnih
revaloriziranih neamortiziranih vlaganj, ki jih ni mogoče ali ni
upravičeno brez posledic vrniti koncesionarju v naravi.
33. člen
(odstop od koncesijske pogodbe)
(1) Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji
in na način, kot je v njej določeno.
(2) Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali dejanje koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu
ali na zakonu oprtem predpisu, ki se neposredno in posebej
nanaša na koncesionarja in je sorazmeren s posegom v koncesionarjeve pravice.
(3) Odstop od koncesijske pogodbe se izvede po sodni
poti.
34. člen
(sporazumna razveza)
(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi
sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
(2) Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, da ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih
okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih
enakovredno ocenjenih okoliščin, oziroma nadaljnje opravljanje
dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.
35. člen
(prenehanje koncesionarja)
(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja
koncesionarja.
(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z
zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen
prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali
v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne
pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje …). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz
koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre koncesijsko
pogodbo ali od koncesijske pogodbe odstopi.
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36. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu
s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z opravljanjem javne službe v za to s koncesijsko pogodbo določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionarana javna služba.
(2) Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski
pogodbi. Odvzem koncesije je mogoč le če kršitev resno ogrozi
izvrševanje javne službe. Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha
z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.
(3) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje
sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(4) V primeru odvzema iz druge alinee prvega odstavka
je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino po
splošnih pravilih odškodninskega prava.
37. člen
(odkup koncesije)
(1) Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno
službo možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko
uveljavi takojšnji odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora
sprejeti občinski svet, ki mora hkrati tudi razveljaviti koncesijski
akt in sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja javne službe.
Odkup koncesije se izvede na podlagi upravne odločbe in uveljavi v razumnem roku, ki pa ne sme trajati več kot tri mesece.
(2) Poleg obveze po izplačilu dokazanih neamortiziranih vlaganj koncesionarja, prevzema koncedent tudi obvezo
za ustrezno prezaposlitev pri koncesionarju redno zaposlenih
delavcev, namenjenih opravljanju javne službe ter obvezo po
povrnitvi nastale dejanske škode in izgubljenega dobička za
obdobje do rednega prenehanja koncesijske pogodbe.
38. člen
(prenehanje koncesije za graditev in obratovanje žičnic)
Če preneha koncesija za graditev in obratovanje žičnic
na območju Kanina iz prvega odstavka 27. člena tega odloka,
preneha z dnevom prenehanja koncesije za graditev in obratovanje žičnic tudi koncesija za izvajanje gospodarske javne
službe po tem odloku.
X. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE
39. člen
(višja sila)
(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo
po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih
strank (v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se
štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javne
službe ni možno na območju občine na način, ki ga predpisuje
koncesijska pogodba.
(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih
zaradi višje sile, skladno z izdelanimi načrti nujnih ukrepov oziroma programom izvajanja javne službe. O nastopu okoliščin, ki
pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno
obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih pogojih.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali
zaradi opravljanja javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
(4) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivi okoliščin
lahko župan poleg koncesionarja aktivira tudi Občinski štab za
civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave
za zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru pre-
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vzame Občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem
ukrepov.
40. člen
(tveganje in spremenjene okoliščine)
(1) Koncesionar izvaja koncesijo v svojem imenu in za
svoj račun. Koncesionar
�������������������������������������������������
nosi tveganje povpraševanja po storitvah javne službe in druga tržna tveganja koncesije in/oziroma
opravljanje drugih (tržnih) dejavnosti, povezanih z izvajanjem
koncesije pod pogoji iz V. poglavja tega odloka.
(2) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi
koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti
pretežno ali izključno le na koncesionarja, ima koncesionar
pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
(3) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso
razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe
v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar
dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe.
XI. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV
41. člen
(uporaba prava)
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem ter
koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe se lahko dogovori izključno uporaba pravnega reda Republike Slovenije.
42. člen
(arbitražna klavzula in prepoved prorogacije tujega sodišča
ali arbitraže)
(1) S koncesijsko pogodbe se lahko dogovori, da je za odločanje o sporih med koncedentom in koncesionarjem pristojna
arbitraža, kolikor to ni v nasprotju s pravnim redom.
(2) V razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev
javne službe ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij
odločajo tuja sodišča ali arbitraže (prepoved prorogacije tujega
sodišča ali arbitraže).
XII. PREHODNE DOLOČBE
43. člen
(cene storitev javne službe)
Donos iz drugega odstavka 19. člena tega odloka je
določen ob smiselni uporabi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09). Če se predpis,
ki ureja metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja spremeni, se
cene storitev javne službe po tem odloku določijo ob smiselni
uporabi spremenjenega predpisa.
XIII. KONČNE DOLOČBE
44. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/2011
Bovec, dne 21. junija 2011
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.
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BRASLOVČE
2407.

Avtentična razlaga prvega odstavka 4. člena
Odloka o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta Šmatevž

Občinski svet Občine Braslovče je na podlagi 16. člena
Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00,
16/03) na 8. redni seji dne 15. 6. 2011 sprejel

AVTENTIČNO RAZLAGO
prvega odstavka 4. člena Odloka o spremembah
in dopolnitvah zazidalnega načrta Šmatevž
(Uradni list RS, št. 14/05)
v naslednjem besedilu:
»Dovoljena je gradnja stanovanjskih objektov. Gradbeni
objekt je stavba s stanovanji, v katerem je vsaj 1 stanovanje,
tako so dopustne:
– enostanovanjske stavbe, kot samostoječe hiše ali kot vrstne hiše z 1 stanovanjem, ki imajo svojo streho in lasten vhod
iz pritličja, v katerih se nahaja eno stanovanje, kolikor te stavbe
izpolnjujejo ostale s tem odlokom določene pogoje in
– dvostanovanjske stavbe, kot samostoječe hiše ali vrstne
hiše, v katerih se nahajata dve stanovanji (dvojčki), kolikor te
stavbe izpolnjujejo ostale s tem odlokom določene pogoje.
Pri gradnji vrstnih hiš iz prve alineje prejšnjega odstavka
in pri gradnji dvostanovanjskih stavb iz druge alineje prejšnjega
odstavka je posledično dovoljena geodetska delitev parcele
k pripadajoči vrstni hiši oziroma k enoti dvostanovanjskega
objekta.«
Št. 350/01/2011
Braslovče, dne 15. junija 2011
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

2408.

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Braslovče

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 33/06 in njegove dopolnitve) in
16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99,
55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na 8. redni seji
dne 15. 6. 2011 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Braslovče
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Braslovče in
– ceste med naselji v Občini Braslovče in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Braslovče in
ceste med naselji v Občini Braslovče in naselji v sosednjih
občinah so:
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4.
5.
6.
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8.
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11.
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282070

Začetek
odseka
282071 C R3 697

Nazarje‑Dobrovlje‑Covške puše

Konec
odseka
C 490120

490120
490120
490140
490150
490150
490170
490240
490240
490260
490270
490280
490290
490600

490121
490122
490141
490151
490152
490172
490241
490242
490261
490271
490281
490291
490601

Partizanka
Dobrovlje‑Čreta
Šentrupert‑Zakl‑Gomilsko
Rakovlje‑Kamenče
Kamenče‑Gomilsko
Miklavž‑Grajska vas
Gomilsko‑Grajska vas
Grajska vas‑Kaplja vas
Prekopa‑Podvrh‑Sp. Gorče
Kamenče‑Parižlje
Hrastje‑Orla vas
Parižlje‑Orla vas
Letuš‑Slatina

C 282070
C 282030
C 490240
C 490270
C R2 447
C 490240
C R2 447
C 490030
C 490150
C R1 225
C R1 225
C 490280
C 408080

Cesta

Odsek

C R1 225
C 282070
C R1 225
C R3 731
C 490270
C 490180
C 490150
C R2 447
C R2 447
C 490150
C R2 447
C R3 731
C R1 225

Opis

Dolžina
Preostala dolžina
[m]
v sosednji občini [m]
2.739 1.110 Nazarje,
4.685 Mozirje
6.508
6.570 761 Nazarje
3.640
2.175
2.562
1.594 2.897 Tabor
1.274
1.990 880 Prebold
5.006 1.825 Vransko
2.235
1.530 507 Prebold
2.694
486 127 Šmartno ob
Paki

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Braslovče znaša 41.003 m (41,003 km).
5. člen
Javne poti (JP) v naseljih Občine Braslovče in med naselji so:
Zap.
št.
1.

908990

Začetek
odseka
908991 C R2 426

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

990150
990150
990150
990160
990160
990170
990180
990180
990180
990180
990180
990190
990200
990210
990210
990220
990220
990230

990151
990152
990153
990161
990162
990171
990181
990182
990183
990184
990185
990191
990201
990211
990212
990221
990222
990231

O 990152
C 490270
O 990152
C 490270
C 490270
C 490270
C R3 731
C R1 225
O 990181
O 990181
C R3 731
C R1 225
C R1 225
C 490120
C 490120
C 490120
C 490120
C R3 731

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

990240
990240
990250
990260
990270
990270
990280
990280
990290
990300
990310
990310
990310
990320
990320
990320

990241
990242
990251
990261
990271
990272
990281
990282
990291
990301
990311
990312
990313
990321
990322
990323

C R3 731
O 990241
C R3 731
C 490260
C 490150
O 990271
C 490150
C 490150
C 490150
C R3 731
C R3 731
O 990311
C 490150
C R1 225
C R1 225
C R1 225

Cesta

Odsek

Opis
Rečica ob Paki‑Letuš
Poljče
Poljče‑Zakl
Zakl
Kamenče 17a
Kamenče 22a
Glinje
Parižlje‑Preserje
Preserje 18‑TP Seme
Parižlje 12e
Parižlje 50b
Parižlje 52
Preserje
Preserje‑Male Braslovče
Zg. Gorče 19
Zg. Gorče 13
Obramlje
Dobrovlje‑Završnik
Braslovče‑Braslovško j.
Braslovče‑Terasa‑Zg. Podvrh
Podvrh
Braslovče 62
Braslovče‑pokopališče
Žovnek‑Sr. Podvrh
Sp. Gorče‑Parižlje
Sp. Gorče 6
Golavšek‑Žovneško j.
Kamenče‑Plavc
Golavšek‑Vratnik
Braslovče‑Preserje
Partizan‑šola
Rakovlje 17‑TP Gluk
Rakovlje‑Strnad
Topovlje‑povezava I
Topovlje‑povezava II
Topovlje 11

Konec
odseka
C 908820
Z HŠ 8a
C 490140
C 490140
Z HŠ 17a
Z HŠ 22a
Z HŠ 1
O 990201
O 990181
Z HŠ 12e
Z HŠ 50b
Z HŠ 52
O 990201
O 990391
Z HŠ 19
Z HŠ 13
C 490120
Z HŠ 13
Z HŠ 89a
Z HŠ 86
Z HŠ 62
Z pokop.
Z HŠ 83
C R1 225
Z HŠ 6
Z HŠ 20
Z HŠ 16
C 490260
C R1 225
Z šola
C 490150
Z N.H.
C 490290
C 490290
Z HŠ 11

Dolžina
Preostala dolžina
[m]
v sosednji občini [m]
609 973 Šmartno ob
Paki
377
949
61
155
136
327
1.285
743
86
44
276
194
1.442
582
93
866
451
2.345
1.648
139
366
1.361
1.646
198
596
469
2.088
926
267
392
144
563
406
120
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Zap.
št.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Cesta

Odsek

990320
990320
990320
990330
990340
990350
990350
990350
990350
990350
990360
990360
990360
990360
990360
990360
990360
990360
990360
990370
990370
990370
990370
990380
990380
990380
990390
990390
990390
990570
990570
990570
990580
990580
990580
990590
990590
990590
990600
990610
990610
990620
990630
990630
990640
991070
991070
991080
991090
991090
991090
991100
991110
991120
991120
991130
991130
991130

990324
990325
990326
990331
990341
990351
990352
990353
990354
990355
990361
990362
990363
990364
990365
990366
990367
990368
990369
990371
990372
990373
990374
990381
990382
990384
990391
990392
990393
990571
990572
990573
990581
990582
990583
990591
990592
990593
990601
990611
990612
990621
990631
990632
990641
991071
991072
991081
991091
991092
991093
991101
991111
991121
991122
991131
991132
991133

Začetek
odseka
C R1 225
C R1 225
O 990321
C R3 731
C R3 731
C 490150
O 990351
O 990351
O 990351
O 990351
C 490290
C 490290
O 990181
C 490290
C 490290
C 490290
C R3 731
O 990367
O 990367
C 490290
C 490290
C R3 731
C R3 731
O 990391
C R1 225
O 990391
C R1 225
O 990391
O 990391
C 490240
C 490240
C R2 447
C 490150
O 990581
O 990582
C 490150
O 990591
O 990592
C 490240
C 490150
C 490150
C 490150
C 490170
C 490240
C 490240
C R1 225
C R1 225
C R1 225
C R1 225
C R1 225
C R1 225
C R1 225
O 991101
C R1 225
O 991121
O 990391
O 908991
O 908991

Št.

Opis
Topovlje 18
Topovlje 21
Topovlje‑povezava III
Cesta pod trgom
Braslovče enosmerna
Rakovlje‑Terasa
Terasa 82
Terasa 84
Terasa 88
Rakovlje‑Ubožni dom
Parižlje 124
Parižlje‑do igrišča
Parižlje 11d
Parižlje 39
Parižlje 86
Parižlje 63a
Ob Savinji
Parižlje 60
Parižlje 38g
Parižlje 33
Parižlje 77
Parižlje 23a
Parižlje 10b
Male Braslovče‑Orešnik
Rovšnik 3
M. Braslovče‑Perger
M. Braslovče‑Letuška gmajna
Letuš 111a
Letuš 5f
Gomilsko‑Zavrte
Kulturni dom
Gomilsko‑Brinovec
Šmatevž 7
ZN Šmatevž
Šmatevž‑ČN
Šmatevž‑AC
Šmatevž‑Strovnšek‑AC
Šmatevž‑cerkev
Grajska vas‑Turk
Gomilsko‑cerkev
Gomilsko‑pokopališče
Gomilsko‑Tekavc
Spomenik‑sušilnica
Sušilnica‑Žirovnik
Grajska vas‑Tiselj
Slatine‑Zornik
Zg. Hrašan 85
Sp. Hrašan‑Slatine
Slatine‑Tevž
Podgoršek
Letuš‑KD
Letuš‑Obramlje
Letuš 38
Letuš‑Podgorje
Podgorje‑rezervoar
Letuš‑ob Savinji
Letuš 119a
Letuš‑Rečica ob Paki
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Konec
odseka
Z HŠ 18
Z HŠ 21
C 490290
C R3 731
C 490150
O 990241
Z HŠ 82
Z HŠ 84
Z HŠ 88
Z HŠ 48
Z HŠ 124
Z HŠ 103
Z HŠ 11d
Z HŠ 39
Z HŠ 86
O 990367
Z HŠ 36
Z HŠ 60
Z HŠ 38g
C R1 225
Z HŠ 77
C 490290
Z HŠ 10b
O 990391
Z HŠ 3
Z HŠ 69e
C R1 225
Z HŠ 111a
Z HŠ 5f
Z HŠ 73b
C 490240
C 490240
Z HŠ 7
Z N.H.
Z ČN
C 490140
O 990591
Z cerkev
Z HŠ 71a
Z cerkev
Z pokop.
Z HŠ 80a
C 490240
C R2 447
Z HŠ 24a
Z HŠ 87b
Z HŠ 85
Z HŠ 99
Z HŠ 72a
Z HŠ 71d
Z HŠ 67a
C 490120
Z HŠ 38
Z HŠ 18
Z HŠ 3
Z N.H.
Z HŠ 119a
C R2 426

Stran

7213

Dolžina
Preostala dolžina
[m]
v sosednji občini [m]
163
189
61
472
155
651
173
181
136
447
164
150
83
121
185
205
623
152
78
378
162
238
107
611
466
231
3.346
274
144
448
196
135
476
157
20
725
671
386
353
88
83
150
166
451
196
753
464
710
360
240
199
1.087
124
1.495
782
364
290
944

Stran
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Zap.
št.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

Št.
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991141
992271
992281
992371

Začetek
odseka
O 991121
C 490240
C R2 447
C 490180

992372
992431
992441
992451
992461
992462
992463
992464
992471
993991
993992

O 992371
O 992471
C 490140
C R2 447
C 490280
O 992461
O 992461
C 490290
C 490140
C 490140
C 490140

Cesta

Odsek

991140
992270
992280
992370
992370
992430
992440
992450
992460
992460
992460
992460
992470
993990
993990

Uradni list Republike Slovenije

POŠ Letuš
Rezana‑Ojstriška vas
Kapla‑Klovno
Miklavž‑Kisovar‑Grajska vas

Konec
odseka
Z HŠ 31
C 992340
C 992270
C 490240

Dolžina
[m]
73
861
468
913

Selo
Trnava‑Šentrupert
Trnava‑Mengeš
Šentrupert
Orla vas I
Orla vas II
Orla vas 39
Orla vas 8a
Trnava‑Žirovnik
Trnava 12a
Trnava‑Orla vas

Z HŠ 57
O 992451
Z HŠ 46b
C 490140
C 490280
C 490290
Z HŠ 39
Z HŠ 8a
C R2 447
Z HŠ 12a
C 490280

404
677
316
704
377
443
316
173
934
112
1.037

Opis

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]
1.509 Tabor
220 Tabor
1.736 Tabor,
4.886 Prebold

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Braslovče znaša 53.017 m (53,017 km).

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom,
je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno
soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Braslovče (Uradni list
RS, št. 39/06).
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371/01/2011
Braslovče, dne 15. junija 2011
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

2409.

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list
RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče
na seji dne 15. 6. 2011 sprejel

SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1.
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi,
parc. št. 726/2 – cesta, v izmeri 62 m2, vpisana v vl. št. 696, k.o.
Braslovče. Navedena parcela preneha imeti status zemljišča v
splošni rabi in postane lastnina Občine Braslovče.
2.
Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti
vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Braslovče
na zemljišču, ki je navedeno v 1. točki tega sklepa.

3.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-3/2011
Braslovče, dne 15. junija 2011
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

2410.

Ugotovitev o prehodu mandata Občinskega
sveta Občine Braslovče na naslednjega
kandidata z liste

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS‑UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 14/10, 84/10), 30. člena
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08) in
ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Občine Braslovče o
prenehanju funkcije člana občinskega sveta Branka Cimpermana ml., ki je podal odstopno izjavo s funkcije člana OS zaradi
nezdružljivosti funkcije z delom v občinski upravi, je Občinska
volilna komisija na seji dne 16. 5. 2011

u g o t o v i l a,
da je naslednji kandidat za člana Občinskega sveta Občine Braslovče z liste Slovenske demokratske stranke – SDS, v
volilni enoti št. 1, ki obsega območja naselij Letuš, Podgorje pri
Letušu, Parižlje, Topovlje in Male Braslovče, Rudolf Žohar, roj.
14. 4. 1941, stanujoč Topovlje 24, 3314 Braslovče, komercialni
tehnik, upokojenec.
Kandidat je dne 4. 5. 2011 podal pisno izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Občine Braslovče.
Št. 040/2011
Braslovče, dne 16. maja 2011
Predsednik OVK
Občine Braslovče
Mitja Korent l.r.
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BREZOVICA
2411.

Zaključni račun proračuna Občine Brezovica
za leto 2010

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT‑B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO,
109/08 in 49/09) ter 7., 30. in 112. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine
Brezovica na 7. redni seji dne 16. 6. 2011 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Brezovica za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brezovica
za leto 2010.
2. člen
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

SPREJETI PRORAČUN

REALIZACIJA

v evrih

v evrih

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

9,759.074

7,792.196

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

7,283.033

7,460.148

DAVČNI PRIHODKI

6,297.668

6,417.605

700 Davki na dohodek na dobiček

5,530.931

5,530.931

703 Davki na premoženje

463.198

521.345

704 Domači davki na blago in storitve

303.539

365.329

NEDAVČNI PRIHODKI

985.365

1,042.543

710 Udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja

150.484

297.715

4.170

4.335

712 Denarne kazni

66.651

53.549

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

53.685

35.365

710.376

651.579

36.270

16.050

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

0

721 Prihodki od prodaje zalog

0

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

36.270

16.050

PREJETE DONACIJE

23.371

18.245

730 Prejete donacije iz domačih virov

23.371

18.245

Skupina/Podskupina kontov
I.
70

71

711 Takse in pristojbine

714 Drugi nedavčni prihodki
72

73

KAPITALSKI PRIHODKI

731 Prejete donacije iz tujine
74

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

0

0

2,416.400

297.753

286.779

297.753

2,129.621

0

12,364.180

10,149.999

1,964.658

1,826.607

318.351

316.053

57.618

56.684

1,512.988

1,378.398

23.501

23.272

52.200

52.200

3,285.923

3,142.686

9.000

8.972

1,973.494

1,886.375

250.850

234.976
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413 Drugi tekoči domači transferi
42
43

1,052.578

1,012.363

414 Tekoči transferi v tujino

0

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

6,828.073

5,046.523

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

6,828.073

5,046.523

INVESTICIJSKI TRANSFERI

285.527

134.183

431 Investic. transferi pravnim in fiz. os., ki niso prorač. upor.

193.567

43.515

91.960

90.668

0

0

–2,605.107

–2,357.803

0

0

432 Investic. transferi proračunskim uporabnikom
III.

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

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

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

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

0

V.

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

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

0

440 Dana posojila

0

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

0

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

0

0

VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

2,000.000

50

ZADOLŽEVANJE

0

2,000.000

500 Domače zadolževanje

0

2,000.000

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

0

0

55

ODPLAČILA DOLGA

0

0
0

550 Odplačila domačega dolga

0

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)

0

–357.803

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

0

2,000.000

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.‑IX) =‑III.

0

2,357.803

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

0

662.621

Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2010
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v
posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in
drugih izdatkov proračuna Občine Brezovica za leto 2010.
Sestavni del zaključnega računa je tudi NRP.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2010
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 17/11-DB
Brezovica, dne 6. junija 2011
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

CELJE
2412.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o koncesiji za graditev obstoječih žičniških
naprav za prevoz oseb

Na podlagi 26., 27., 28., 29. in 76. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03),
17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS,
št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06
in 43/08), Odloka o koncesiji za graditev obstoječih žičniških
naprav za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 14/06) in Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za graditev
obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb (Uradni list RS,
št. 58/07) je Mestni svet Mestne občine Celje na 7. seji dne
21. 6. 2011 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o koncesiji za graditev obstoječih žičniških
naprav za prevoz oseb
1. člen
V Odloku o koncesiji za graditev obstoječih žičniških
naprav za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 14/06, 101/06 in
58/07) se v 1. členu za besedilom »prevoz oseb na Celjski
koči« doda besedilo: »in za storitev javnega prevoza oseb po
žičniških napravah«.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 322-2/2011
Celje, dne 21. junija 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

Št.

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev
Prostorskih ureditvenih pogojev za območje
Začret

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO‑1B; v nadaljevanju:
ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01,
70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel

SKLEP
o pripravi sprememb in dopolnitev Prostorskih
ureditvenih pogojev za območje Začret
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo PA
Predmetno zemljišče je s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta
1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski
plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01)
obravnavano kot območje stanovanjskih in v manjšem delu
proizvodnih dejavnosti, katerih podrobnejše urejanje je opredeljeno s Prostorskimi ureditvenimi pogoji za območje Začret.
Le‑ti znotraj območja posamezna stavbna zemljišča še zmeraj
obravnavajo kot kmetijska zemljišča Potrebno je dejansko
stanje uskladiti s planskimi izhodišči in natančneje definirati
dovoljene posege. Ob tem je potrebno iz območja izvzeti tiste
dele, za katere je predvidena izdelava občinskih podrobnih
prostorski načrtov.
Povod za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega
akta (v nadaljevanju PA) je vedno večje število lastnikov zemljišč, ki želijo na svoji parcelah realizirati plansko predvideno
gradnjo, razlog pa so zgoraj navedene možnosti pozidave
in zgoščevanja naselja ter uskladitve s planskim stanjem. S
spremembami in dopolnitvami odloka se pripravi in tudi razgrne
čistopis prostorskega akta, ki vključuje spremembe.
2. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Priprava sprememb in dopolnitve bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZPNačrt.
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V ureditvenem območju je predvidena umestitev novih
stanovanjskih objektov ter objektov znotraj obstoječih proizvodnih con, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja in veljavnih normativov podala izvedbene
pogoje za gradnjo, rekonstrukcijo, spremembe namembnosti
ter vzdrževanje objektov in naprav ob upoštevanju prometnih,
komunalnih ter energetskih normativov.
Osnovna zasnova in tipologija naselja je stanovanjska
zazidava, z manjšimi centri proizvodnih dejavnosti, kar mora
biti podlaga tudi načrtovanemu, ki izhaja iz morfološke analize
naselja in upošteva lego v prostoru. Objekte na zemljišču je
potrebno načrtovati s spremljajočimi funkcionalnimi površinami
in komunalne infrastrukture.
Predhodno je znotraj območja, ki ga določajo prostorski
ureditveni pogoji, v osnutku PA, izločiti tista območja zemljišč,
na katerih je za gradnjo predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN).
3. člen
Območje PA
Območje obravnave v fazi določitve enot obsega vsa
zemljišča znotraj ureditvenega območja, v fazi posamezne
dopolnitev pa so predvideni posegi za naslednja območja:
–A
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–B
–C

s parcelnimi številkami 1095/20, 1095/21,
1095/22, vse k.o. Trnovlje
s parcelnimi številkami 1143/1, 1143/2, obe k.o.
Trnovlje
območje izven zemljišč, ki se znotraj PUP urejajo
z OPPN in so še neusklajena s plansko rabo (parcelne številke je mogoče navesti šele v osnutku
prostorskega akta, potrdi jih pripravljavec)

Območje obravnave je v fazi izdelave dokumenta mogoče
dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko
zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
Osnutek se izdela za celotno območje. Dopolnjeni osnutek za javno razgrnitev se lahko na podlagi predhodne analize
smernic izdela za celoto ali za vsako programsko območje (A,
B, C) posebej ali za več programskih območij skupaj.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano
območje bo izdelal pobudnikov izbrani načrtovalec, ki ima
pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca. Investitor zagotovi tudi idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev
in ukrepov, ki so odvisni od načrtovane prostorske ureditve in
morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic
nosilcev urejanja prostora. Investitor tudi zagotovi geodetske
podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta.
Kolikor bo za predviden PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom
PA poslati pristojnemu ministrstvu.
5. člen
Roki za pripravo PA
Rokovno je priprava vezana na pogodbene obveznosti
izbranega načrtovalca s pobudnikom in investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 ZVO‑1B) in se
predvidoma zaključi spomladi 2012.
6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje
prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali
pri pripravi PA
Postopek priprave in sprejemanja vodi Oddelek za okolje
in prostor ter komunalo Mestne občine Celje. Načrtovalca iz-
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bere pobudnik posamezni pobudnik sprememb in dopolnitev,
ki tudi financira izdelavo dokumenta.
Nosilci urejanja prostora:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje,
Lava 11, Celje,
– RS, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje,
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje, Smrekarjeva 1, Celje,
– Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., Teharska 49,
Celje,
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo, Sektor za izgradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture ter promet in varstvo okolja, Trg celjskih knezov 9,
Celje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave PA
Ponudnik za posamezno opredeljeno območje izbere načrtovalca in financira izdelavo vseh strokovnih podlag, načrtov
in PA.
Geodetski načrt za izdelavo PA si je investitor dolžan pridobiti od pooblaščenega izvajalca na svoje stroške.
8. člen
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in objavi na spletni strani http://moc.celje.
si/moc_planiranje
Celje, dne 14. junija 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

DIVAČA
2414.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Območje naselij Divača, Dolnje Ležeče in Matavun se
spremeni tako, da se območje naselja Divača proti vzhodu in
jugu razširi do avtoceste AC–A1 (odsek 0059–razcep Gabrk,
0060–Divača–Kozina, 0157–priključek Divača).
Sprememba iz prejšnjega odstavka je podrobno prikazana v elaboratu določitve območja naselja, št. 35324‑5/2011‑2,
z dne 11. 4. 2011, ki ga je izdelala Geodetska uprava RS,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, in je sestavni del tega
odloka.
Meje katastrskih občin ostajajo nespremenjene.
3. člen
Na območju poslovne cone z oznako MP‑1 se vzpostavi
nova ulica z imenom »Na vrtači«.
Nova ulica poteka po zem. parc. št. 1065/5 in 1065/13,
k.o. Divača, ter 1510/8 in 1510/10, k.o. Dolnje Ležeče.
4. člen
Na območju poslovne cone z oznako MP‑2 se vzpostavi
nova ulica z imenom »Poslovna cona Risnik«.
Nova ulica poteka po zem. parc. št. 1705/18, k.o. Dolnje
Ležeče, ter 302/193 in 302/191, k.o. Naklo.
5. člen
Podaljša se potek obstoječe Lokavske ceste do križišča
regionalnih cest RII 409, RII 446 in RII 405, in sicer po zem.
parc. št. 1043/17, k.o. Divača.
6. člen
Potek in imena ulic so prikazana v elaboratu spremembe
uličnega sistema, ki je sestavni del tega odloka.
7. člen
Geodetska uprava RS mora najpozneje v 30 dneh po začetku veljavnosti tega odloka evidentirati spremembe podatkov
o območjih naselij Divača, Dolnje Ležeče in Matavun in o imenu
in poteku ulic v registru prostorskih enot.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0008/2011-08
Divača, dne 25. maja 2011

Odlok o spremembi območja naselij Divača,
Dolnje Ležeče in Matavun ter o dopolnitvi
uličnega sistema v naselju Divača

Na podlagi 17. in 21. člena Zakona o določanju območij
ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS; Uradni list RS, št. 25/08), določil Pravilnika o ureditvi
vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih številk
in poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb (Uradni list RS,
št. 76/08) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS,
št. 39/99, 77/06, 115/07) je Občinski svet Občine Divača na
8. redni seji dne 25. 5. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembi območja naselij Divača, Dolnje
Ležeče in Matavun ter o dopolnitvi uličnega
sistema v naselju Divača
1. člen
S tem odlokom se spremeni območje naselij Divača,
Dolnje Ležeče in Matavun in dopolni ulični sistem v naselju
Divača.

Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.

2415.

Odlok o dopolnitvi Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o izvajanju obvezne
lokalne gospodarske javne službe zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 149. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1,
49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08 in 108/09), 3. člena
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 – UPB4, 29/07,
58/07, 16/08, 17/08 (21/08 – popr.), 76/08, 108/09 in 109/09),
7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Divača
(Uradni objave PN, št. 5/97, 11/98; Uradni list RS, št. 86/98,
66/03 in 60/07) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list
RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) dajem

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o dopolnitvi Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o izvajanju obvezne
lokalne gospodarske javne službe zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov
1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 45 z dne 10. 6. 2011 se doda 18. člen, ki se glasi:
»Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0008/2011-03
Divača, dne 16. junija 2011
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.

2416.

Odlok o spremembah Odloka o programu
opremljanja in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Občine Divača

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B),
Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni
list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega
prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine
Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski
svet Občine Divača na 8. redni seji dne 13. 6. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o programu opremljanja
in merilih za odmero komunalnega prispevka
za območje Občine Divača
1. člen
V Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Divača (Uradni list RS,
št. 53/09, 97/09 – popr.) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(komunalna oprema)
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega
prispevka za vsoobstoječo komunalno opremo na območju
celotne Občine Divača, ki so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih,
ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo
energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.«.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(obračunsko območje)
»Obračunsko območje posamezne vrste obstoječe komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja pri-
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ključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje
njene uporabe.
Obračunska območja posamezne vrste obstoječe komunalne opreme so opredeljena v grafičnem izrisu obračunskih
območjih na kartah v merilu 1:5000, ki so na vpogled v kartografskem delu programu opremljanja.
Obračunska območja vodovoda, cest in urejanja odpadkov obsegajo celotno območje občine. Obračunsko območje
kanalizacije obsega območja Divača in Senožeče.«.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(opremljenost stavbnega zemljišča)
Pri odmeri komunalnega prispevka se opremljenost
stavbnega zemljišča z obstoječo komunalno opremo upošteva
tako, da se na podlagi grafičnega izrisa obračunskih območij
iz 3. člena ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme lahko
zavezanec iz 13. člena priključi svoj objekt ali mu je omogočena
uporaba določene vrste komunalne opreme.
Če mora zavezanec iz 13. člena pridobiti soglasje k priključitvi na določeno vrsto obstoječe komunalne opreme, se
tako soglasje šteje za dokazilo, da bo lahko zavezanec priključil
svoj objekt na to vrsto komunalne opreme.«.
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(namembnost objekta)
Namembnost objektov se upošteva tako, da se določi faktor dejavnosti za posamezno vrsto objektov glede na pretežen
namen uporabe in v sorazmerju z obremenjevanjem komunalne infrastrukture glede na pretežen namen uporabe objekta. Pri
določitvi vrst objektov se upošteva Uredbo o uvedbi in uporabi
enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena CC‑SI (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05).
Faktor dejavnosti je 1, razen za naslednje vrste objektov:
CC‑SI
111
1122
121
123

Faktor
0,8
1,3
1,3
1,3

1242
1251
126
1271
230
241

0,7
1,2
0,7
0,7
1,3
0,7

Vrsta objekta
Enostanovanjske stavbe
Tri‑in večstanovanjske stavbe
Gostinske stavbe
Trgovske in druge stavbe za storitvene
dejavnosti
Garažne stavbe
Industrijskestavbe
Stavbe splošnega družbenega pomena
Nestanovanjske kmetijske stavbe
Kompleksni industrijski objekti
Objekti za šport, rekreacijo in drugi
objekti za prosti čas

«

5. člen
V 7. členu se v preglednici 2 črta vrstica »4. Javna razsvetljava«, vrstica »5« postane vrstica »4«. Pod oznako vrstice
»2. Kanalizacija« se oznaki podvrsticama spremenita tako, da
se glasita »2a – obračunsko območje Divača« in »2b – obračunsko območje Senožeče«.
6. člen
V 8. členu se v preglednici 3 črta vrstica »4. Javna razsvetljava«, vrstica »5« postane vrstica »4«. Pod oznako vrstice
»2. Kanalizacija« se oznaki podvrsticama spremenita tako, da
se glasita »2a – obračunsko območje Divača« in »2b – obračunsko območje Senožeče«.

Stran

7220 /

Št.

52 / 29. 6. 2011

7. člen
V 10. členu se drugi, tretji, četrti in peti odstavek nadomestijo z novim drugim, tretjim in četrtim odstavkom, ki se
glasijo:
»Pri površini parcele se upošteva velikost gradbene parcele, določene v skladu s pogoji, ki jih v zvezi z velikostjo
gradbene parcele določa veljavni prostorski akt. Za površino
parcele se šteje tudi tisti del zazidanega stavbnega zemljišča,
ki je bil z odločbo o določitvi funkcionalnega zemljišča, z odločbo o izdaji gradbenega dovoljenja ali z odločbo o določitvi
gradbene parcele določen kot gradbena parcela ali funkcionalno zemljišče.
Pojem gradbena parcela iz prejšnjega odstavka pomeni
zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden
objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu
objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile
takšnemu objektu.
Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih
površin objekta in se določi oziroma izračuna po standardu
SIST ISO 9836. Za objekte, za katere se ne more izračunati
oziroma določiti neto tlorisno površino objekta, se komunalni
prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.«.
8. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(posebni primeri izračuna komunalnega prispevka)
Na območju z že sprejetim programom opremljanja, s
katerim je predvidena gradnja nove, rekonstrukcija ali povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme, se pri izračunu
komunalnega prispevka upošteva višina obračunskih stroškov
opremljanja m2 parcele in obračunskih stroškov m2 neto tlorisne površine objekta iz sprejetega programa opremljanja.
Na območjih iz prejšnjega odstavka, katerih obračunska
območja komunalne opreme se nahajajo znotraj obračunskih
območij iz 3. člena, se pri izračunu komunalnega prispevka za
priključitev na komunalno opremo upošteva višina obračunskih stroškov opremljanja m2 parcele in obračunskih stroškov
m2 neto tlorisne površine objekta iz 8. člena odloka.
Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta,
površino parcele ali spreminja namembnost objekta ali dela
objekta, se izračunata višina komunalnega prispevka pred
in po spremembi neto tlorisne površine, površine parcele ali
spremembi namembnosti. Komunalni prispevek predstavlja
pozitivno razliko med izračunanim komunalnim prispevkom
po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo. V
primeru negativne razlike se komunalni prispevek ne vrača.«.
9. člen
13. člen se spremeni tako, da glasi:
»13. člen
(način odmere komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor
oziroma lastnik objekta (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), ki se
na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto
tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
Komunalni prispevek, ki ga odmeri pristojni organ občinske
uprave z odločbo, se odmeri pred izdajo gradbenega dovoljenja
na zahtevo zavezanca ali potem, ko od upravne enote prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Uradni list Republike Slovenije
Zahtevku zavezanca ali obvestilu o popolnosti vloge iz
prve alineje prejšnjega odstavka mora biti priložen tisti del
projektne dokumentacije po predpisu o graditvi objektov, ki je
potreben za odmero komunalnega prispevka. Priložena dokumentacija mora vsebovati tudi podatek o vrsti stavbe oziroma
objekta po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov in o določitvi objektov državnega pomena CC‑SI.«.
10. člen
V naslovu petega dela odloka se črta besedilo »in olajšave«.
11. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se na območju Občine Divača ne
plača:
– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture,
– za gradnjo neprofitnih stanovanj, katerih investitor oziroma lastnik je Občina Divača,
– za gradnjo stavb za izobraževanje, znanstveno‑raziskovalno delo (oznaka CC‑SI: 1263) in zdravstvo (oznaka CC‑SI:
1264).
Plačila komunalnega prispevka je oproščena gradnja nestanovanjskih stavb, katerih investitor oziroma lastnik je Občina
Divača. V tem primeru mora občina oproščena sredstva v
enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega
proračuna.«.
12. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(potrdilo o poravnanih obveznostih)
Občina bo izdala potrdilo o poravnanih obveznostih iz
naslova komunalnega prispevka v primeru, da je zavezanec:
– plačal komunalni prispevek za objekt, ki se na novo priključuje na obstoječo komunalno opremo, ali ki povečuje neto
tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost,
– sklenil pogodbo o opremljanju iz tretjega odstavka
14. člena. Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne
opreme nosi zavezanec, ki je na ta način poravnal komunalni
prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil.
Zavezanec je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno opremo.
Zavezanec je dolžan poravnati odmerjeni komunalni prispevek v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe o odmeri
komunalnega prispevka.
V primeru, da komunalni prispevek ni poravnan v roku
iz prejšnjega odstavka, preneha veljavnost odločbe o odmeri
komunalnega prispevka.«.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0008/2011-9
Divača, dne 13. junija 2011
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.
Priloga

Uradni list Republike Slovenije
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju posojil
in subvencioniranju obresti iz sredstev
občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Divača

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS‑UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 14/10 – Odl. US:
U‑I‑267/09‑19, 84/10 – Odl. US: U‑I‑176/08‑10, 27/08 in 76/08)
in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99,
77/06 in 115/07) je Občinski svet na 8. redni seji dne 13. 6.
2011 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju posojil in subvencioniranju
obresti iz sredstev občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Divača
1. člen
V 1. členu pravilnika se na koncu besedila doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
»Po tem pravilniku se sofinancirajo obresti iz sredstev
občinskega proračuna v skladu z Uredbo Komisije (ES)
1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti kot državna pomoč
dodeljena po shemi »de minimis« (Uradni list L 379, 28. 12.
2006, str. 5–10).«
2. člen
V 2. členu pravilnika se črta zadnji stavek in doda se nov
drugi odstavek, ki se glasi:
»Do »de minimis« pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in ribogojstva,
– premogovništva,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
Priloge I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju
predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če se znesek pomoči, določen na
podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od
primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg in v
primeru, če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce,
– podjetja v težavah.«
3. člen
V 3. členu pravilnika se na koncu besedila dodajo tretji,
četrti in peti odstavki, ki se glasijo:
»Sredstva se po tem pravilniku ne smejo dodeljevati za
namen izvoza oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje
države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana
z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo.
Prav tako ne sme biti pomoč pogojena s prednostjo rabe
domačega blaga pred rabo uvoženega blaga.
V primeru, da je pomoč dodeljena podjetjem, ki delujejo v
cestnoprometnem sektorju, pa ta ne sme biti namenjena nabavi
vozila za cestni prevoz tovora.«

glasi:

4. člen
Sedma alineja 5. člena se spremeni in se po novem

»– vlagajo v razvoj dopolnilne dejavnosti na kmetijah s
tem, da so upravičenci do posojil registrirani kot družbe ali
samostojni podjetniki.«
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5. člen
V 7. členu pravilnika se na koncu besedila dodata nov
drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali
namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek
prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
Intenzivnost pomoči: skupna vrednost pomoči, dodeljene
istemu prejemniku na podlagi pravila »de minimis« ne sme
preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih
let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki
delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena
meja pomoči 100.000,00 EUR).«
6. člen
V 11. členu pravilnika se na koncu besedila dodata nov
drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Pred dodelitvijo sredstev mora prejemnik podati pisno
izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključeno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem
obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč in pisno izjavo o
drugih že prejetih (ali zaprošenih v kakšni višini in pri katerem
dajalcu) pomočeh za iste upravičene stroške ter zagotovilo, da
z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena
zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnost pomoči po
drugih predpisih.
Dajalec pomoči je dolžan prejemnika pisno obvestiti, da je
navedena pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«.«
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0008/2011-12
Divača, dne 13. junija 2011
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.

DOBJE
2418.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o plačah in plačilih občinskim
funkcionarjem, o nagradah članom delovnih
teles občinskega sveta ter članom drugih
občinskih organov in o povračilih stroškov
v Občini Dobje

Na podlagi 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list
RS, št. 114/06 – UPB‑1), Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB‑13, 8/10, 13/10,
16/10, 50/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11), Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB‑2, 27/08, 76/08,
100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10) ter Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB‑3, 48/08) je Občinski svet
Občine Dobje na 4. redni seji dne 23. 6. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem,
o nagradah članom delovnih teles občinskega
sveta ter članom drugih občinskih organov
in o povračilih stroškov v Občini Dobje
1. člen
V 5. členu Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem, o nagradah članom delovnih teles občinskega sveta
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ter članom drugih občinskih organov in o povračilih stroškov v
Občini Dobje (Uradni list RS, št. 101/08) se v drugem odstavku
zneski nadomestijo tako, da se:
– v prvi alineji odstotek 2,02 % nadomesti z 2,70 %,
– v drugi alineji odstotek 2,02 % nadomesti z 2,2 %,
– v tretji alineji odstotek 1,51 % nadomesti z 2,70 %,
– v četrti alineji odstotek 1,26 % nadomesti z 1,70 %.
2. člen
V 7. členu se odstotek 1,26 % nadomesti z 1,70 %.
3. člen
V 8. členu se v drugem odstavku v prvi alineji odstotek
1,51 % nadomesti z 2,7 %, v drugi alineji pa odstotek 1,26 %
z 2,20 %.
Besedilo tretjega odstavka se dopolni z drugim stavkom, ki
se glasi: »Predsedniku in članoma nadzornega odbora pripada
za udeležbo na seji občinskega sveta 1,7 % plače župana.«
V petem odstavku se v prvi alineji odstotek 4 % nadomesti
z 6 %, v drugi alineji se odstotek 3 % nadomesti z 4,5 %, v tretji
alineji se odstotek 1,5 % nadomesti z 2,5 %.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 7. 2011.

Št.

2419.

Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje
v obdobju tretjega trimesečja leta 2011

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 12. člena Statuta Občine Dobje
(Uradni list RS, št. 114/06 – UPB1) in Odloka o proračunu Občine Dobje za leto 2010 (Uradni list RS, št. 27/10) je Občinski
svet Občine Dobje na četrti redni seji dne 23. 6. 2011 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Dobje
v obdobju tretjega trimesečja leta 2011
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Dobje v obdobju od 1. julija do 30. septembra 2011,
oziroma do sprejetja proračuna Občine Dobje za leto 2011,
kolikor bo ta sprejet pred iztekom navedenega obdobja.
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Dobje
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. 11/11 – UPB4, v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Dobje za leto 2010
(Uradni list RS, št. 27/10).
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine, ki je sorazmerna s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2010.
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.
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4. člen
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 Občine Dobje za leto 2010.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 2011
dalje.
Št. 410-0027/2011
Dobje, dne 23. junija 2011
Župan
Občine Dobje
Franc Leskovšek l.r.

Št. 007-0004/2011
Dobje, dne 23. junija 2011
Župan
Občine Dobje
Franc Leskovšek l.r.
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2420.

Sklep o določitvi cen programov
za predšolsko vzgojo v otroškem vrtcu Dobje

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10
– ZUPJS), 3. člena in drugega odstavka 7. člena Pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96,
39/97, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 111/00, 92/02, 120/03,
110/05, 45/06, 129/06) 18. in 22. člena Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 12. člena Statuta
Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB‑1) je Občinski
svet Občine Dobje na 4. redni seji dne 23. 6. 2011 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo
v otroškem vrtcu Dobje
1. člen
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v
enoti Vrtec Dobje pri Planini znašajo mesečno na otroka:
1. dnevni program za otroke kombiniranega oddelka
395,25 EUR,
2. dnevni program za otroke 2. starostnega obdobja
(3–6 let) 366,19 EUR.
2. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz prvega člena tega sklepa, znašajo 43,40 EUR mesečno oziroma 2,17 EUR na dan. Staršem, ki do 8.00 ure
obvestijo vrtec o odsotnosti otroka, se zniža cena programa za
stroške neporabljenih živil z istim dnem.
Tako znižana cena je osnova za izračun prispevka staršev
in občine k ceni programa.
3. člen
Starši, ki do izteka poslovnega časa vrtca (do 16.30) ne
odpeljejo otroka iz vrtca, plačajo za vsako začeto uro zamude
10,00 EUR. Znesek starši poravnajo skupaj z zneskom na
položnici.

Stran

7224 /

Št.

52 / 29. 6. 2011

4. člen
Prispevki staršev so določeni na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. Če starši ne oddajo vloge za
znižano plačilo, plačajo polno ceno programa.
5. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu RS, veljati začne petnajsti
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati
pa se začne 1. 9. 2011. S pričetkom uporabe tega sklepa
preneha veljati in se uporabljati sklep št. 602‑0002/2011, z
dne 12. 4. 2011, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike
Slovenije, št. 33/11.
Št. 602-0010/2011
Dobje, dne 23. junija 2011
Župan
Občine Dobje
Franc Leskovšek l.r.

JESENICE
2421.

Pravilnik o obračunavanju stroškov
za uporabo javne kanalizacije

Na podlagi 61. člena Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice
(Uradni list RS, št. 84/06, 114/09) ter 13. člena Statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) je Občinski svet Občine
Jesenice na 8. redni seji dne 19. 5. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o obračunavanju stroškov za uporabo
javne kanalizacije
1. člen
Pravilnik določa način obračunavanja odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter prevzema in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter način ugotavljanja stopnje onesnaženosti industrijske odpadne vode.
Vsebina pravilnika:
1. Splošne določbe
2. Sestava odpadnih voda, ki se odvajajo v javno kanalizacijo
3. Obračun komunalnih storitev odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih vod
4. Ugotavljanje stopnje onesnaženosti industrijske odpadne vode
5. Izračun prispevka za odvajanje in čiščenje industrijske
odpadne
6. Padavinske odpadne vode
7. Prehodne in končne določbe.
1. Splošne določbe
2. člen
(splošne določbe)
V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vse odpadne
vode, komunalne in industrijske odpadne vode, vendar le‑te
ne smejo škodljivo vplivati na naprave za odvajanje in čiščenje
odpadnih voda in na njihovo delovanje.
Odpadne vode morajo ustrezati zahtevam:
– Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05,
45/07, 79/09)
– Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07)
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– Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 63/09)
– Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 84/06,
114/09)
– in vsem ostalim državnim predpisom, ki urejajo področje
odvajanja in čiščenja odpadnih vod.
2. Sestava odpadnih voda, ki se odvajajo
v javno kanalizacijo
3. člen
(sestava odpadnih voda)
Odpadne vode, ki se odvajajo v javno kanalizacijo, morajo
biti v kvaliteti in sestavi, ki jo za odvajanje v javno kanalizacijo
določajo predpisi iz 2. člena tega pravilnika. Odpadne vode
smejo vsebovati škodljive snovi v mejnih koncentracijah, ki jih
določajo predpisi iz 2. člena tega pravilnika.
4. člen
Kolikor so v odpadni vodi, ki se odvaja v javno kanalizacijo, presežene mejne vrednosti parametrov za izpust v javno
kanalizacijo, določeni v predpisu o emisijah snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, mora biti
pred priključkom na javno kanalizacijo urejeno ustrezno predčiščenje odpadnih voda.
5. člen
V posameznih izrednih primerih lahko upravljavec javnega kanalizacijskega omrežja dovoli tudi večje koncentracije, če
je kasnejša razredčitev z ostalimi odpadnimi vodami v samem
kanalizacijskem sistemu takšna, da ne vpliva na delovanje
čistilnih naprav.
Za dosego mejnih koncentracij se odpadne vode ne smejo redčiti s čisto, hladilno ali drugo vodo. Odpadne vode ne
smejo imeti izrazito neprijetnega vonja za okolico.
3. Obračun komunalnih storitev odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih vod
6. člen
(oblikovanje cen za odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih vod)
Cene storitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
vod se oblikujejo v skladu s predpisom, ki predpisuje metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Cena storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode je sestavljena iz omrežnine, stroškov
izvajanja storitve javne službe in stroškov okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.
Stroški izvajanja storitev odvajanja in čiščenja odpadnih
vod se obračunavajo mesečno glede na podatke o količinah
odpadne vode. Količina je enaka porabi pitne vode izmerjene
na vodomeru.
7. člen
(omrežnina)
Stroški omrežnine so stroški javne infrastrukture, ki je
namenjena odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode, in se uporabnikom obračunavajo glede na
obračunski vodomer.
Omrežnina za odvajanje odpadnih vod se obračunava
uporabnikom, ki so priključeni na javno kanalizacijo direktno
ali preko greznice.
Omrežnina za čiščenje odpadnih vod se obračunava
uporabnikom, ki so priključeni na javno kanalizacijo, ki se
zaključuje s čistilno napravo, objektom s pretočnimi ali nepre-
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točnimi greznicami in objektom z malimi komunalnimi čistilnimi
napravami.
Omrežnina se obračunava mesečno glede na velikost
vodmera.
8. člen
(odvajanje odpadnih vod)
Izvajanje storitve odvajanja odpadnih vod (kanalščina)
se zaračunava objektom, ki so priključeni na javno kanalizacijo. Odpadna voda se meri in obračunava v kubičnih metrih.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, plačujejo
kanalščino v enakih količinah, kot za porabljeno pitno vodo.
9. člen
(čiščenje odpadnih vod)
Čiščenje odpadnih vod se obračunava objektom, ki so
priključeni na javno kanalizacijo, ki se zaključuje s čistilno napravo. Odpadna voda se meri in obračunava v kubičnih metrih.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, plačujejo
čiščenje odpadnih vod v enakih količinah kot za porabljeno
pitno vodo.
10. člen
(storitve vezane na obstoječe greznice in MKČN)
Obračun prevzema in obdelave blata iz obstoječih greznic, nepretočnih greznic in MKČN se izvede po opravljeni
storitvi po veljavnem ceniku. Cena je za prevzem (odvoz) in
obdelavo (čiščenje) blata iz greznic in iz MKČN je določena na
m3 prevzetega blata.
4. Ugotavljanje stopnje onesnaženosti industrijske
odpadne vode
11. člen
(mersko mesto)
Uporabnik, ki dnevno proizvede več kot 15 m3 odpadne
industrijske vode, ali ko ta vsebuje nevarne snovi, je pred
vsakim priključkom na javno kanalizacijsko omrežje, dolžan
urediti mersko mesto in mesto za odvzem vzorcev industrijske
odpadne vode.
12. člen
(obratovalni monitoring)
Lastnosti odpadnih industrijskih voda se ugotavlja z rednimi analizami vzorcev vode.
Uporabniki javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo v tehnološkem postopku proizvodnje ali uporabljajo večje količine
čistilnih sredstev, morajo v okviru obratovalnega monitoringa
zagotoviti trajne ali občasne meritve parametrov in količine
odpadnih industrijskih voda.
Pogostost meritev in čas vzorčenja je predpisan s predpisom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih
vod ter o pogojih za njegovo izvajanje.
13. člen
(odvzem vzorca)
Vzorec odpadne industrijske vode za redno, trajno ali občasno meritev oziroma analizo se praviloma vzame v prisotnosti predstavnika uporabnika javne kanalizacije in predstavnika
izvajalca javne službe. O odvzemu se napravi zapisnik.
Kadar se z analizo ugotovi, da odpadna voda vsebuje
škodljive snovi nad določenimi koncentracijami, mora uporabnik javne kanalizacije takoj pristopiti k sanaciji razmer in
izvajalcu javne službe povrniti morebitno škodo na objektih
javne kanalizacije.
14. člen
(okvare na napravah uporabnika)
V primeru večjih okvar na napravah posameznega uporabnika javne kanalizacije, ki bi lahko povzročile izpust odpa-
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dnih industrijskih voda v javno kanalizacijo, kateri ne ustreza
predpisom, se opravijo izredne analize odpadne industrijske
vode na stroške uporabnika in obvesti pristojni inšpekcijski
organ za varstvo okolja.
15. člen
(poročilo uporabnika upravljavcu javne kanalizacije
o obratovalnem monitoringu)
Uporabnik je dolžan izvajalcu javne službe do 30. marca
tekočega leta za preteklo leto dostaviti obratovalni monitoring,
ki je podlaga za ugotavljanje vrednosti koncentracije snovi ter
drugih parametrov za izračun faktorja obremenitve. Če uporabnik monitoringa ne dostavi ali če poročilo o obratovalnem
monitoringu ni izdelano v skladu s predpisi, ki urejajo izdelavo
poročila o obratovalnem monitoringu oziroma če poročilo o
obratovalnem monitoringu ne vsebuje bistvenih podatkov o
vrednotenju izmerjene emisije in oceno letne obremenitve zaradi odvajanja odpadnih vod, izvajalec javne službe ovrednoti
vrednosti koncentracije snovi ter drugih parametrov za izračun
faktorja obremenitve na podlagi lastnih kontrolnih meritev.
5. Izračun prispevka za odvajanje in čiščenje industrijske
odpadne vode
16. člen
(količina odpadne vode)
Stroški za odvajanje in čiščenje odpadnih industrijskih
voda se obračunavajo mesečno glede na podatke o količinah
odpadne vode. Količine se odčita na merilcih pretoka oziroma
jo lahko določita izvajalec javne službe in uporabnik na podlagi
obratovalnega monitoringa.
17. člen
(odvajanje odpadnih industrijskih voda)
Prispevek za odvajanje industrijske odpadne vode se
določi s pomočjo naslednje formule:
P = Q * Fh *C
P = prispevek v EUR/mesec
Q = količina odvedene odpadne industrijske vode v
m3/mesec
Fh = faktor hidravlične obremenitve iz 19. člena
C = cena za odvajanja komunalne odpadne vode
(EUR/m3).
18. člen
(čiščenje odpadnih industrijskih voda)
Prispevek za čiščenje industrijske odpadne vode se določi
s pomočjo naslednje formule:
P=Q*F*C
P = prispevek v EUR/mesec
Q = količina odvedene vode v m3/mesec
F = skupni faktor obremenjevanja odpadne industrijske
vode (to je vsota faktorjev osnovne, presežne in hidravlične
obremenitve)
C = cena čiščenja 1m3 komunalne odpadne vode (EUR/m3)
z naslednjo sestavo: usedljive snovi 5 ml/l, KPK(d) 600 mg O2/l,
celokupni dušik 40 mg N/l in celokupni fosfor 5 mg P/l.
19. člen
(izračun skupnega faktorja obremenjevanja odpadne
industrijske vode)
Skupni faktor obremenjevanja odpadne industrijske
vode (F) se izračuna s pomočjo naslednje formule:
F = Fo+Fp+Fh
Fo= faktor osnovne obremenitve, ki vključuje KPK, skupni
dušik in skupni fosfor
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Fp = faktor presežne obremenitve, ki se obračuna v primeru preseganja mejnih vrednosti za izpust v kanalizacijo
Fh = faktor hidravlične obremenitve.
Osnovna obremenitev odpadne vode je določena z
vsebnostjo usedljivih snovi (5 ml/l), kemijskega onesnaženja (600 mg O2/l, izmerjeno po dikromatni metodi), dušika
(40 mgN/) in fosforja (5 mg P/l). V primeru, da so te vrednosti
prekoračene, se obračuna faktor osnovne obremenitve industrijske odpadne vode s pomočjo naslednje formule:

§ N tot
§ A ·
0 ,1 u ¨
¸  0 ,15 u ¨
5
©
¹
© 40

Fo

·
§ P
·
§ KPKd
¸  0 ,15 u ¨ tot ¸  0 , 6 u ¨
5
600
©
¹
©
¹

·
¸
¹

Fo = faktor osnovne obremenitve
posameznem parametru ne presega onesnaženja povprečne
A = množina usedljivih snovi v ml/l
dnevne vrednosti, kot tudi tako, da ne prihaja do hidravlične
C preobremenitve javne kanalizacije.
Ntot = celokupni dušik N/l)
Ͳ1
Fp
Ptot = celokupni fosfor (mg P/l)
Uporabnik
mora v javno kanalizacijo odvajati odpadno
KPKd= kemijska poraba kisika (mg O2/l), določenaCmdk
s
vodo, ki je v skladu s soglasjem upravljavca kanalizacije in
pomočjo dikromatne metode.
upravljavca komunalne ali skupne čistilne naprave (izvajalca
V primeru, da je katerikoli kvocient (KPK/600; A/5; Ntot/40;
javne službe) ter s predpisi, ki urejajo odvajanje industrijske
odpadne vode v javno kanalizacijo. Soglasje s pogoji izvajalec
Ptot/5) manjši od 1, se vrednost tega kvocienta zaokroži na
javne službe izda pred izpustom v javno kanalizacijo.
vrednost 1,00.
Uporabnik mora omogočiti upravljavcu javne kanalizacije
Če odpadna voda vsebuje tudi škodljive snovi, katerih
·
§ P
§ N tot · o emisiji snovi
§ KPKddostop· do vzorčevalnih mest in njihov pregled, ter
§ A ·
omejena
0 ,1 u ¨ vsebnost
u ¨ s predpisi
0 , 6 uneoviran
¸  pri
¸  0 ,15 u ¨ intot toplote
¨
¸
¸  0je,15
5 ¹
40 iz ¹določenih virov ©onesnaževanja,
5 ¹
600
izvedbo
dodatnih¹ (kontrolnih) meritev,
©
© odvajanju
odpadnih© voda
Uporabnik mora obveščati upravljavca javne kanalizacije
se k faktorju osnovne obremenitve prišteje tudi faktor presežne
o količinskih in kakovostnih spremembah industrijske odpadne
obremenitve. Osnova za izračun faktorja presežne obremenivode, ki bi lahko povzročile motnje v delovanju komunalne ali
tve je koncentracija tistega parametra, ki presega zakonsko
skupne čistilne naprave.
dovoljeno vrednost:

Fp

vode

C
Cmdk

Ͳ1

Fp = faktor presežne obremenitve
C = vsebnost odpadne snovi v preiskovanem vzorcu

Cmdk = maksimalno dopustna vsebnost odpadne snovi
v vodi.
Če odpadna voda vsebuje hkrati več odpadnih snovi, ki
presegajo dovoljene vrednosti, se faktorji dodatnega onesnaženja za te snovi medsebojno seštevajo.
Za parametre se uporabljajo vrednosti določene v predpisu o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode
in javno kanalizacijo, oziroma v posebnem predpisu glede na
posamezen vir onesnaževanja.
Faktor hidravlične obremenitve (Fh) se določi glede na
volumski pretok industrijske odpadne vode v preteklem koledarskem letu, in sicer:
Fh

volumen (m3/leto)

1,00
1,10
1,15
1,18
1,20
1,22

≤ 4.000
> 4.000 ≤ 10.000
> 10.000 ≤ 20.000
> 20.000 ≤ 50.000
> 50.000 ≤ 200.000
> 200.000

V primeru odvajanja odpadne industrijske vode v prvem
letu, se volumen oceni in konec leta izvede poračun.
V primeru, da javna kanalizacija ne dopušča volumskega
pretoka uporabnika, mora le ta zagotoviti ustrezne objekte za
zadrževanje industrijskih odpadnih voda.

21. člen
(obveščanje upravljavca javne kanalizacije o izpustih)
V primeru predvidljivih večjih izpustov industrijskih odpadnih voda mora uporabnik o tem pisno obvestiti izvajalca
javne službe najmanj 24 ur pred predvidenim izpustom. Izvajalec javne službe pa obvesti uporabnika o možnostih in
načinu sprejetja izpusta odpadne industrijske vode. V primeru
nepredvidenih povečanih izpustov ter v primeru nepredvidenih
povečanih koncentracij (višja sila, okvare ipd.) mora uporabnik
takoj telefonsko obvestiti izvajalca.
22. člen
(kontrolne meritve izvajalca javne službe)
Izvajalec javne službe lahko kadarkoli napovedano ali
nenapovedano opravi kontrolne meritve odpadne industrijske
vode, ki jo uporabnik odvaja v javno kanalizacijo. Način izvajanja kontrolnih meritev mora biti enak načinu izvajanja meritev
za obratovalni monitoring, ki ga izvaja uporabnik.
Vzorci za kontrolne meritve odpadne vode se odvzamejo
na uporabnikovem merilnem mestu.
O ugotovitvah oziroma analizi odvzete odpadne industrijske vode izvajalec javne službe obvesti uporabnika s poročilom, iz katerega mora biti razvidno najmanj naziv in naslov
uporabnika, čas in kraj odvzema vzora, čas opravljanja analize,
oseba, ki je opravila analizo, metoda in rezultat analize, mejne
vrednosti ter odstopanje od njih, podpis odgovorne osebe izvajalca javne službe in analitika.
Kadar se s kontrolno meritvijo oziroma analizo izvajalca
javne službe ugotovi, da odpadna industrijska voda vsebuje
škodljive snovi nad določenimi koncentracijami, mora uporabnik
javne kanalizacije izvajalcu javne službe povrniti morebitno škodo na objektih javne kanalizacije ter stroške kontrolne meritve.

20. člen

6. Padavinske odpadne vode

(izpust odpadne industrijske vode v kanalizacijsko omrežje)

23. člen
Odvajanje in čiščenje padavinske vode s streh se zaračunava objektom, s katerih se odpadna padavinska voda od-

Uporabnik mora izpuščati odpadno industrijsko vodo v
javno kanalizacijo tako, da urna maksimalna obremenitev po
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vaja v javno kanalizacijo. Storitev se zaračunava po veljavnem
ceniku.

dardov tega področja še posebej SIST EN 1610 – vgradnja
kanalov.

7. Prehodne in končne določbe

5. člen
Ta pravilnik je obvezen je za vse udeležence pri planiranju, projektiranju, v upravnih postopkih, gradnji in uporabi
kanalizacijskega omrežja.

24. člen
Do izdelave evidence streh, s katerih se odpadna padavinska voda odvaja v javno kanalizacijo, se cena storitve
odvajanja in čiščenja padavinske vode s streh ne oblikuje in
ne zaračunava.
25. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-31/2008
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

2422.

Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji
v Občini Jesenice

Na podlagi 61. člena Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice
(Uradni list RS, št. 84/06, 114/09), ter 13. člena Statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) je Občinski svet Občine
Jesenice na 8. redni seji dne 19. 5. 2011 sprejel

TEHNIČNI PRAVILNIK
o javni kanalizaciji v Občini Jesenice
1. člen
Tehnični pravilnik določa pogoje za projektiranje, tehnično
izvedbo in uporabo javne kanalizacije. Vsebina pravilnika:
1. Splošne določbe
2. Načrtovanje in tehnična izvedba objektov in naprav za
odvajanje odpadnih vod javnega značaja
3. Objekti na kanalizacijskem sistemu in njihova uporaba
4. Kanalizacijski priključki
5. Vzdrževanje kanalskega omrežja in objektov
6. Končne določbe.
V primerih, ko na noben način ni mogoče izpolniti zahtev
iz tega tehničnega pravilnika, poda upravljavec, na predlog projektanta ali izvajalca del, podan v obliki elaborata, soglasje na
predloženo tehnično rešitev, ali sam predpiše drugo ustrezno
tehnično rešitev.
1. Splošne določbe
2. člen
Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v Občini Jesenice
se mora upoštevati za vsa območja na katerih se izvajajo storitve javne službe v skladu z Odlokom o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice. V
pravilniku uporabljeni pojmi so identični pojmom iz odloka.
3. člen
Ta pravilnik predpisuje in opredeljuje tehnične normative
za projektiranje, način izvedbe, uporabe in vzdrževanje naprav
za odvajanje komunalnih in padavinskih voda kanalizacijskega
sistema.
4. člen
Poleg določil tega pravilnika je potrebno upoštevati tudi
vse veljavne zakone, pravilnike in predpise, ki urejajo tovrstno
dejavnost. Prav tako je potrebno upoštevati določila vseh stan-

2. Načrtovanje in tehnična izvedba objektov in naprav
za odvajanje odpadnih voda
6. člen
Načrtovanje javne kanalizacije mora upoštevati naslednje
pogoje in načela:
– Trase kanalizacijskih vodov morajo zagotavljati najoptimalnejše rešitve gradnje javne kanalizacije tako s finančnega
kot tudi z vidika priključevanja objektov;
– Kanalizacijski sistemi se projektirajo v ločenem sistemu,
izjemoma lahko v mešanem sistemu (predvsem ob rekonstrukcijah in obnovah obstoječega mešanega sistema) kjer je že obstoječ mešan sistem, ločitev pa ni možna ali ni smiselna, kar je
potrebno opredeliti v projektni dokumentaciji. Na območjih kjer
se gradi samo fekalna kanalizacija je potrebno v idejni zasnovi
opredeliti rešitve odvoda meteornih vod z javnih površin;
– Zagotavljati mora potrebno zaščito zdravja ljudi, podtalnice, vodotokov in način čiščenja odpadne vode
– Trase morajo potekati po javnih površinah (ceste, poti,
javne zelenice …) v največji možni meri;
– Vsi objekti na območju trase javne kanalizacije morajo
imeti prikazane situacije priklopov;
– Padci javne kanalizacije morajo biti določeni tako, da
omogočajo normalno odtekanje odpadnih vod in preprečujejo
nabiranje usedlin in zadrževanje le‑teh na dnu kanalov;
– Hidravlični izračun: količina odvedene vode je osnova
za dimenzioniranje sistema in objektov;
– Polnitev kanala naj bo pri kanalizaciji ločenega sistema
(za komunalne vode) maksimalno 50 % profila, za kanalizacijo
mešanega tipa in meteorno kanalizacijo pa 70 %;
– Projekti črpališč morajo vsebovati gradbeni, strojno
tehnološki in elektro del;
– Uskladitev načrtovane trase javne kanalizacije z ostalimi
upravljavci komunalnih vodov mora biti tako, da je ob primeru
okvare možen strojni izkop. Na tistih lokacijah kjer to ni možno
zagotoviti je potrebno kanal položiti v prehodni kolektor, zaščitno cev ali kineto;
– Upoštevati je potrebno geološko sestavo tal, poplavna
območja, podtalnico, statično nosilnost kanala;
– Jarki morajo biti dimenzionirani tako, da je zagotovljeno
strokovno in varno vgrajevanje cevovodov;
– Najmanjša začetna globina kanalov za komunalno odpadno vodo je 1,4 m za dimenzijo cevi nad 300 mm;
– Najmanjša začetna globina meteornega kanala je
0,8 m;
– Najmanjši profil cevi javne kanalizacije je 200 mm;
– Najmanjši profil tlačnega voda je 80 mm;
– Določiti je potrebno material za posteljico, stranski zasip, glavni zasip, določiti debeline plasti in način in stopnja
utrjevanja glede na statični izračun cevovoda in predlagan
material za vgradnjo;
– V popisu del morajo biti upoštevana vsa predvidljiva
dela.
7. člen
Vrste projektne dokumentacije:
– Idejna zasnova (IDZ) katere namen je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij pristojnih soglasodajalcev;
– Idejni projekt (IDP) katerega namen je izbor najustreznejše variante nameravanega objekta oziroma načina izvedbe
del, ki se izdela le, če je tako določeno s posebnimi predpisi ali
če to izrecno pisno zahteva investitor;
– Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
katerega namen je pridobitev gradbenega dovoljenja;
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– Projekt za izvedbo (PZI), katerega namen je za izvedbo
gradnje;
– Projekt izvedenih del (PID), katerega namen je pridobitev uporabnega dovoljenja.
Podrobnejša vsebina posamezne projektne dokumentacije je določena v predpisu, ki predpisuje vsebino projektne
dokumentacije.
Poleg le‑te je v PID‑u potrebno v opisnem delu navesti:
vgrajeni material cevi, jaškov, pokrovov in proizvajalca le‑teh,
svetle mere cevi in jaškov, dolžine kanalov, število vgrajenih
jaškov in število priklopov. V grafičnem delu: koordinate jaškov,
kota vrha pokrova, kota dna jaška, kota priklopov in stacionažo
direktnih priklopov.
8. člen
Določitev materialov za vgradnjo
Za gradnjo in obnovo javne komunalne infrastrukture, je
zahtevana uporaba gradbenih proizvodov, ki imajo pridobljene
ustrezne listine o skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov, ki so navedeni v seznamu harmoniziranih standardov,
katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo (Uradni list RS, št. 88/05 in
97/06), ter so označeni z znakom CE, ali gradbenih proizvodov,
za katere so tisti, ki so dali proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehnično soglasje (ETA), ali gradbenih
proizvodov, ki so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in
slovenskimi standardi. Vsi vgrajeni gradbeni materiali (cevi,
revizijski jaški, pokrovi) in ostali polizdelki, ki se vgrajujejo v
objekt morajo vsebovati vtisnjene ali na drug način razvidne
podatke iz katerih je mogoče razbrati in slediti poreklo materiala
(serijska številka, tip, število šarže).
Cevi javne kanalizacije morajo biti iz atestiranih materialov, z možnostjo vgradnje na način, ki zagotavlja vodotesnost.
V hidravličnem izračunu mora biti podana potrebna dimenzija cevi (DN) notranjega premera. Pri izbiri materiala za cevi
je potrebno upoštevati statične obremenitve cevi, hidravlične
zahteve, sestavo tal, višino podtalnice, poplavno območje, življenjsko dobo, abrazivnost, odpornost na mehanske, kemične
in druge vplive (npr. pri čiščenju kanalov) ter možnost izdelave
enostavnih naknadnih priključkov.
Cevi javne kanalizacije morajo imeti, glede na pogoje
vgradnje, ustrezno obodno togost, ta je najmanj SN 8. Materiali
morajo biti vgrajeni po navodilih proizvajalcev.
9. člen
Revizijski jaški naj bodo locirani na sredini cestišča ali
med kolesnicami. Vgrajujejo se na mestih kjer se menja naklon,
smer, profil kanala in kjer se združujeta dva ali več kanalov.
Drugače pa največji razmak dveh jaškov na medsebojni razdalji
50 m. Svetli premeri jaškov do globine 2 m je minimum fi 80 cm,
pri večji globini pa minimum fi 100 cm. Za priključevanje hišnih
priključkov in drugih kanalov mora dno jaška imeti izdelane koritnice. V primeru, ko je višinska razlika med vtočnim in iztočnim
kanalom večja od 0,5 m je potrebno zgraditi kaskadni jašek z
suhim izlivom ali vgraditi vrtinčni jašek. Pri izbiri materiala za
jaške je potrebno upoštevati statične obremenitve, hidravlične
zahteve, sestavo tal, višino podtalnice, poplavno območje. Jaški morajo biti atestirani. Priporočena je vgradnja jaškov, katerih
se zgornji del zaključuje s konusom.
Izbran material za jaške mora omogočati enostavno priključevanje cevi in zagotavljati vodotesnost spojev.
10. člen
Pokrovi jaškov javne kanalizacije morajo imeti zaklep in
tesnilo proti ropotu v kolikor je vgrajen v povozno površino. Nosilnost pokrovov in vrsta materiala je pogojena z namembnostjo
in lege kanala v prostoru. Dovoljena je vgradnja atestiranih pokrovov min. dimenzij 60 cm okrogle oblike. Okvir pokrova mora
biti vdelan v armirano betonski venec debeline 20 cm. Pokrovi
na gramoznih ali peščenih površinah morajo biti zaščiteni pred
vsipom materiala iz okolice v jašek. Pokrovi morajo omogočati
prezračevanje kanalizacije.
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Pokrovi jaškov morajo po gradnji ostati vidni. Izjeme so
možne le pod posebnimi pogoji, ki jih v obliki soglasja izda
izvajalec.
11. člen
Zasipni material: posteljica, stranski zasip, glavni zasip,
debeline plasti in način in stopnja utrjevanja glede na statični
izračun cevovoda in predlagan material za vgradnjo mora biti
v skladu s standardom SIST EN 1610.
12. člen
Vgrajevanje materialov se izvaja po navodilih proizvajalca
kanalskih cevi in v skladu s projektom in standardom SIST EN
1610. Polaganje kanalizacijskih cevovodov se vrši na osnovi
specifikacije proizvajalca cevi oziroma za kanale, kjer so s
statičnim izračunom ugotovljene večje obremenitve na cev, se
izvede obbetoniranje kanalskih cevi do potrebne višine.
13. člen
Križanja kanalizacije z drugimi podzemnimi instalacijami
načeloma potekajo pravokotno na os kanalizacije. Izjemoma
je kot prečkanja osi kanalizacije z drugimi instalacijami lahko
max 45°. Horizontalne odmike določa standard SIST EN 805.
Minimalni horizontalni odmik od stene kanalske cevi do druge
instalacije je 0,4 m, svetli odmik osi pa 1,0 m. Minimalni vertikalni odmik od temena kanalizacijske cevi do ostalih komunalnih
naprav je 0,6 m. Minimalni horizontalni odmik od dna cevi do
temeljev objekta je 1,5 m oziroma temelji objektov statično ne
smejo vplivati na kanalsko cev.
Križanja in odmiki javnega kanala od drugih komunalnih
objektov in naprav se izvaja v odmikih, ki zagotavljajo možnost
strojnega izkopa v primeru rekonstrukcij in drugih potrebnih
posegov na omrežju.
14. člen
Izvajalec gradnje javne kanalizacije je pred tehničnim
prevzemom objektov in naprav dolžan le‑to očistiti in odstraniti
vse odpadke iz jaškov in vgrajenih kanalizacijskih cevi. Pred
tehničnim prevzemom objektov je potrebno za novozgrajeni
kanal opraviti preskus vodotesnosti sistema z vodo ali zrakom
po standardu SIST EN 1610, kar velja tudi za rekonstrukcijo
posameznega kanala. Preizkus lahko opravi, le za to usposobljeno – akreditirano podjetje.
3. Objekti na kanalizacijskem sistemu in njihova uporaba
15. člen
Namen objektov je zagotovitev pravilne uporabe, delovanja, kontrole čiščenja in vzdrževanje sistema.
16. člen
Črpališča se gradijo tam, kjer ni mogoč ali ekonomsko
upravičen gravitacijski odvod. Urejen mora biti dostop s specialnimi vozili do črpališča. V črpališčih se za nivojska stikala
uporabi hidrostatične sonde, ali po kvaliteti njim podobna nivojska stikala. Imeti morajo urejeno prezračevanje. Elektro
omarica z instrumenti in opremo za kontrolo napajanja objekta
je locirana v neposredni bližini objekta po zahtevah elektro
– distributerja. Zagotoviti je potrebno ukrepe, ki preprečujejo
nastanek kondenza v elektro omarici.
Črpališča morajo biti izvedena tako, da v primeru izpada
električne energije ali okvare, ne pride do zalitja črpališča.
Imeti mora prostornino vsaj za 1h izračunanega max dotoka
v črpališče, po prejemu javljanja napake. Imeti mora urejeno
brezžično povezavo (GSM modem), ki v primeru okvare ali
izpada električne energije napako javi dežurnemu na Centralni
čistilni napravi Jesenice. Iz sporočila o napaki mora biti, poleg
časa nastanka napake, razvidna tudi vrsta napake:
– minimalni nivo‑suhi tek
– maximalni nivo
– izpad napajanja
– zaščita motorja (bimetal).
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Zmogljivost črpalk se določi na osnovi maximalnega dotoka v črpališče. Črpališče mora imeti vsaj dve črpalki, ki morata
biti tako dimenzionirani, da ena črpalka lahko prečrpa vse
odtočne količine. Črpalki sta montirani na nerjavečem vodilu.
Delovanje črpalk v črpališču je izmenično, istočasno delujeta
le v izjemnih primerih. Delovni volumen črpalnega jaška mora
biti takšen, da je število vklopov črpalk v skladu z njihovimi karakteristikami. Določiti je potrebno maximalno dopustno hitrost
v tlačnem vodu in naprej dol‑vodno v gravitacijskem vodu. V
primeru, da je dolžina tlačnega voda več kot 50 m je potrebno
vgraditi čistilni kos. Upoštevati je potrebno tlačna nihanja v tlačnem vodu vsled vklopa in izklopa črpalk. Najmanjša dimenzija
tlačnega voda je 80 mm. Najmanjša globina tlačnega voda
je 0.8 m. Uporaba rezalnih nožev na črpalkah ni dovoljeno.
Ugodnejša je oprema črpališča z večjim številom obratovalnih
ur gibljivih in pomičnih delov strojne opreme na dobo rednih
remontov. Objekt je fizično varovan z ograjo.
17. člen
Razbremenilniki so objekti, ki služijo razbremenjevanju
kanalizacijskega sistema ob močnejšem dežju. Projektirani
morajo biti tako, da zagotavljajo odvod prvega onesnaženega
vala do čistilne naprave.
18. člen
Zadrževalni bazeni so objekti, ki začasno zadržujejo odvod padavinske vode. Pri projektiranju je potrebno upoštevati
predvsem sledeče parametre: volumen objekta, tloris objekta,
gravitacijski iztok, maximalni iztok in način čiščenja.
19. člen
Lovilci lahkih tekočin se vgrajujejo z namenom izločitve
lahkih tekočin, ki jih po prepisih ni dovoljeno spuščati v kanalizacijsko omrežje. Dimenzionirani in izdelani morajo biti v skladu
s standardom SIST EN 858. Če so vgrajeni v kanalizacijski
priključek in jih vzdržuje ter skrbi za odstranjevanje izločenih
snovi uporabnik, mora biti omogočen nadzor, ki ga izvaja izvajalec javne službe. Določitev kriterijev za gradnjo lovilcev olj je
opredeljena v predpisu, ki predpisuje emisije snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
20. člen
Lovilci maščob se vgrajujejo z namenom izločitve maščob, ki jih ni dovoljeno odvajati v javno kanalizacijo. Izdelani
morajo biti po veljavnih standardih. Če so vgrajeni v kanalizacijski priključek in jih vzdržuje ter skrbi za odstranjevanje izločenih snovi uporabnik, mora biti omogočen nadzor, ki ga izvaja
izvajalec javne službe. Lovilci maščob morajo imeti spričevalo o
ustreznosti. Uporabnik mora imeti izdelan poslovnik za lovilec
maščob ter mora voditi evidenco predaje maščob pooblaščenemu prevzemniku. Vgradnja lovilcev maščob v gostinskih lokalih
in ostalih objektih kjer se pripravlja hrana je obvezna.
21. člen
Peskolovi se vgrajujejo z namenom preprečitve vnosa
peska in drugih usedljivih snovi v kanalizacijo.
22. člen
Čistilna naprava (v nadaljevanju ČN) za čiščenje odpadne
vode mora zadostiti naslednjim zahtevam:
– upoštevati se morajo veljavni predpisi in standardi;
– čistilna naprava ne sme biti preobremenjena;
– ne sme predstavljati nevarnosti za zdravje in življenje
ljudi;
– naprava ne sme povzročati prekomernega smradu,
hrupa in emisij;
– morebitne nevarnosti za osebje na objektih in napravah
morajo biti najnižje;
– upoštevana projektirana uporabna doba objektov in
naprav je 30 let za gradbene objekte in 10 let za elektrostrojno
opremo;
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– upoštevana mora biti predpisana vodotesnost bazenov
in drugih podobnih objektov;
– načrtovani morajo biti pogoji za učinkovito vzdrževanje;
– omogočeno mora biti povečanje oziroma sprememba
procesov na objektih in napravah;
– dosežena mora biti s projektom predvidena zanesljivost
procesa, možnost slabega delovanja mora biti zmanjšana na
minimum;
– poraba električne energije mora biti racionalna;
– v projektu mora biti predvideno varno in ekonomično
odstranjevanje zgoščin, trdnih odpadkov in odvečnega blata.
Pri projektiranju je poleg veljavnih predpisov in standardov potrebno upoštevati:
– vse ČN se načrtujejo in gradijo tako, da omogočajo
predpisane učinke glede odstranjevanja ogljikovih, dušikovih
in fosforjevih spojin;
– za dimenzioniranje hidravličnega dela ČN, biološkega
dela ČN ter sekundarnih usedalnikov je potrebno upoštevati
85 % vrednost pretoka in biološke obremenitve na dotoku
na ČN;
– za izračunavanje obratovalnih stroškov, porabe kemikalij in določitev snovnih bilanc je treba upoštevati 65 % vrednost
pretoka in biološke obremenitve na dotoku na ČN;
– vse naprave, ki se lahko pokvarijo, morajo biti vgrajene
tako, da je dosežena zadostna varnost obratovanja in čiščenja,
tudi če ne delujejo vedno z največjim izkoristkom;
– kjer je možno in smiselno, je treba predvideti obtoke
v primeru rekonstrukcije in vzdrževanja oziroma projektirati
dvotirno;
– zagotovljeno mora biti vzorčenje odpadne vode na dotoku in iztoku iz naprave, oziroma iz katerega koli mesta, ki so
potrebna za kontrolo procesa in emisij;
– zagotovljeno mora biti varno čiščenje in vzdrževanje;
– zagotovljen mora biti varen dostop k objektom in napravam.
23. člen
Male komunalne ČN so naprave za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja, manjšo od 2000
populacijskih ekvivalentov, v katerih se komunalna odpadna
voda zaradi njenega čiščenja obdeluje z biološko razgradnjo
na naslednji način:
– s prezračevanjem v naravnih ali prezračevanih lagunah
v skladu s standardom SIST EN 12255‑5;
– v bioloških reaktorjih s postopkom z aktivnim blatom v
skladu s standardom SIST EN 12255‑6;
– v bioloških reaktorjih s pritrjeno biomaso v skladu s
standardom SIST EN 12255‑7;
– z naravnim prezračevanjem s pomočjo rastlin v rastlinski čistilni napravi z vertikalnim tokom;
– naprava za čiščenje komunalne odpadne vode, ki je
izdelana v skladu s standardi od SIST EN 12566‑1 do SIST EN
12566‑5 in iz katere se v skladu s temi standardi odvaja očiščena odpadna voda neposredno v površinsko vodo preko filtrirne
naprave za predčiščeno komunalno odpadno vodo ali posredno
v podzemno vodo preko sistema za infiltracijo v tla.
Mejni vrednosti parametrov odpadne vode iz male komunalne ČN naprave sta določeni v predpisu, ki predpisuje
emisije snovi pri odvajanju odpadne iz malih čistilnih naprav
in sicer za parameter KPK (150 mg O2/l) in parameter BPK5
(30 mg O2/l).
Prve meritve in obratovalni monitoring kot storitev javne
službe zagotavlja izvajalec lokalne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za vsako malo
komunalno čistilno napravo ne glede na to, ali malo komunalno
čistilno napravo upravlja sam v okviru izvajanja storitev javne
službe ali jo upravlja druga oseba.
Za malo komunalno ČN z zmogljivostjo do 50 PE se
lahko namesto prvih meritev in obratovalnega monitoringa
izdela ocena obratovanja male komunalne ČN, iz katere mora
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biti razvidno, da je obratovanje male komunalne ČN skladno z
zakonodajo. Oceno obratovanja naprave izdela izvajalec javne
službe za vsako malo komunalno ČN ne glede na to, ali malo
komunalno ČN upravlja sam v okviru izvajanja storitev javne
službe ali jo upravlja druga oseba.
Upravljavec male komunalne ČN mora omogočiti izvajalcu javne službe redno izvajanje obratovalnega monitoringa
oziroma izdelave ocene o obratovanju male komunalne ČN
in mu na njegovo zahtevo predložiti vse podatke za izdelavo
poročila o izvajanju obratovalnega monitoringa.
Upravljavec male komunalne ČN, katere zmogljivost je
enaka ali večja od 50 PE, mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
4. Kanalizacijski priključki
24. člen
Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do zunanje
stene stavbe. Priključek je v lasti uporabnika. Grajen mora biti
iz atestiranih materialov in mora biti vodotesen.
25. člen
Minimalna dimenzija hišnega priključka je 160 mm. Kanalizacijski vodi morajo biti položeni tako, da so zaščiteni pred
vplivom zmrzovanja. Po izvedbi priključka obstoječega objekta
se greznica izprazni in opusti.
Načelno naj padci pri hišni kanalizaciji ne bodo manjši od
1,0 % in ne večji od 3 %. Vsak uporabnik mora zgraditi revizijski
jašek na svojem zemljišču.
Kota priključka na javno kanalizacijo:
– za mešane sisteme – vrh temena cevi javne kanalizacije,
– za ločene sisteme – 5 cm nad dnom cevi,
– odpadne vode iz kletnih prostorov, ki so globji od javne
kanalizacije se preko hišnega črpališča vodijo v javno kanalizacijo.
26. člen
Ob novogradnji se priključki lahko izvedejo v revizijske
jaške, izjemoma po dogovoru z izvajalcem javne službe lahko
tudi direktno na cev. Pri obstoječi starejši kanalizaciji (betonske
cevi) pa samo v jaške. Priključek na javno kanalizacijo izvede
izvajalec javne službe ali usposobljen izvajalec del pod nadzorom predstavnika izvajalca javne službe.
Lastnik kanalizacijskega priključka je dolžan upravljavcu
predati geodetski posnetek izvedenega priključka.
27. člen
Na kanalizacijo ni mogoče priključiti objektov, kjer je iz
varnostnih razlogov potreben zaprt krožni tok industrijske vode
in tudi ne obratov za vzrejo živine (gnojevka …).
Na mešano in fekalno kanalizacijo ni dopustno priključevanje podtalne vode, drenažne vode, vode iz izvirov in ponikovalnic.
Če mejne vrednosti škodljivih oziroma nevarnih snovi
v odpadni vodi presegajo vrednosti določene s predpisi, je
potrebno pred priključitvijo glede na prekoračene parametre
zgraditi: čistilno napravo, lovilec lahkih tekočin, lovilec maščob
in merilno mesto.
Kolikor je zaradi potreb uporabnika in vrste javne kanalizacije (obstoječi mešani sistem) možno izvesti odvod komunalno odpadnih in padavinskih vod, se interna kanalizacija
obvezno izvaja ločeno.
5. Upravljanje in vzdrževanje kanalskega omrežja
in objektov
28. člen
Izvajalec zagotavlja upravljanje in vzdrževanje le za tisto omrežje, objekte in naprave na njem, ki so v lasti lokalne
skupnosti.
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29. člen
Vzdrževanje se izvaja na osnovi:
– programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in
padavinske vode za območje Občine Jesenice
– administrativne dokumentacije upravljavca javne kanalizacije, ki vsebuje letne, mesečne in podrobnejše načrte del.
30. člen
Redno vzdrževanje se izvaja na osnovi izdelane tehnično
operativne in administrativne dokumentacije upravljavca javne
kanalizacije.
Na magistralnih, primarnih in sekundarnih zbiralnikih odpadnih vod se izvaja:
– sistematični pregled in čiščenje javne kanalizacije (fekalna, meteorna in mešana)
– praznjenje skupinskih greznic
– deratizacija javne kanalizacije
– analize odpadnih vod
– strojno čiščenje
– manjša popravila jaškov, zamenjava poškodovanih pokrovov, krpanje asfalta okoli pokrovov in podobno
– večja vzdrževalna dela.
Na objektih se izvaja:
– kontrola razbremenilnikov visokih vod
– kontrola črpališč.
31. člen
Večja vzdrževalna dela se izvajajo na osnovi tehnične
dokumentacije:
– točkovna popravila, popravila odsekov med revizijskimi
jaški in popravila objektov
– generalna popravila objektov in kanalskih cevovodov.
32. člen
Izredno – intervencijsko vzdrževanje v primeru trenutnih
poškodb, nalivih ali motenj v funkcioniranju kanalskega omrežja
se izvaja v smislu odmašitve kanalizacije oziroma povečanja
pretočnosti kanala, črpanje iz poplavljenih prostorov, v primeru
porušitve pa intervencijsko popravilo.
33. člen
Kontrola stanja kanalskega omrežja se izvaja za zagotavljanje pravočasnega in učinkovitega rednega čiščenja, na
kanalskih objektih pa za vzdrževanje pravilnega obratovanja:
– predstavlja podrobne preglede stanja in funkcionalnosti
kanalskih vodov in objektov,
– vzdrževanje sistema aparatur za merjenje in registracijo
dogajanj v omrežju (meritve pretokov, kvalitete vode, pojavov
plinov, nadzor dotokov v sistem, določitev sušnega odtoka,
nadzor nad kakovostjo, količino in pogostostjo emisij na izpustnih mestih večjih onesnaževalcev ...),
– za pravočasno planiranje posegov na omrežju je potrebno tudi zbiranje pripomb strokovnih služb ter uporabnikov.
34. člen
Investicijsko vzdrževanje se izvaja na podlagi letnega
programa del, ki ga potrdi lastnik infrastrukture.
6. Končne določbe
35. člen
Vsi predhodni pogoji in izdana soglasja upravljavca pred
uveljavitvijo pravilnika ostanejo v veljavi do zaključka upravnih
postopkov in veljavnosti soglasij.
36. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-31/2008
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.
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Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik
za leto 2011

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB4) in 14. člena Statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet Občine
Kamnik na 7. seji dne 22. 6. 2011 sprejel

Skupina/Podskupina kontov
I.

70

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

22.942.213

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

20.199.805

DAVČNI PRIHODKI

17.831.452

700 Davki na dohodek in dobiček

15.550.952

703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

72

73

74

65.606

787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij

65.606

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

6.961.347

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.331.990

41

42

43

1.880.500
400.000

712 Globe in druge denarne kazni

90.000
139.850

714 Drugi nedavčni prihodki

740.851

KAPITALSKI PRIHODKI

649.050

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

26.600

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev

622.450

409 Rezerve

1.835.000

TEKOČI TRANSFERI

6.432.046

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

1.208.980

413 Drugi tekoči domači transferi

2.498.004

INVESTICIJSKI ODHODKI

5.631.884

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

5.631.884

INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.239.883

431 Inv. transferi pravnim
in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki

809.883

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

430.000

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

600.000

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

600.000

440 Dana posojila

730 Prejete donacije iz domačih virov

4.600

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

2.023.152
VI.
1.422.520

600.632

–1.280.431

V.

4.600

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

250.500

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

PREJETE DONACIJE

TRANSFERNI PRIHODKI

10.389.530

B

75

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

3.555.847

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.‑II.)

1.382.652
15.000

238.510

III.

2.368.353

711 Takse in pristojbine

24.222.644

402 Izdatki za blago in storitve

410 Subvencije

v€
Proračun leta
2011
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PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2011 (Uradni list RS, št. 22/11) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

Stran

II.

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Kamnik
za leto 2011

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

52 / 29. 6. 2011 /

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0
600.000

–600.000

0

Stran
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ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

0

55

ODPLAČILA DOLGA

0

550 Odplačila domačega dolga

0

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)

–1.880.431

IX.

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

0

XI.

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

1.280.431

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

1.880.431

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele:
področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa
na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.«
2. člen
Za 13. členom se doda novo poglavje »4.A OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA« in 13.a člen, ki se glasi: »Agencija za razvoj turizma in
podjetništva v Občini Kamnik, katere ustanoviteljica je Občina
Kamnik, se lahko v letu 2011 kratkoročno zadolži do skupne
višine 120.000 €.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 410-0175/2010
Kamnik, dne 22. junija 2011
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

2424.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o gospodarskih javnih službah
v Občini Kamnik

Na podlagi 3., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06
– ZJZP in 38/10 – ZUKN) ter 14. in 85. člena Statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet
Občine Kamnik na 7. redni seji dne 22. 6. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik
(Uradni list RS, št. 91/07) se v 3. členu za 2. točko doda nova
točka, ki se glasi:
»3. izvajanje dejavnosti daljinskega ogrevanja«.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2007-1
Kamnik, dne 23. junija 2011
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

2425.

Sklep o višini cene pomoči na domu

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 – popr., 41/07 –
popr.), 122/07 Odl. US: U ‑ I 1/07 – 45, 61/10 – ZSVarPre,
62/10 – ZUPJS), Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98,
61/98, 19/99 (28/99 – popr.), 127/03, 125/04, 120/05 Odl.
US: U‑I‑192/05‑29, 45/10), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09), Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev (Uradni list
RS, št. 16/04 in 31/08) in 14. člena Statuta Občine Kamnik
(Uradni list, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet Občine
Kamnik na 7. seji dne 22. 6. 2011 sprejel

SKLEP
o višini cene pomoči na domu
1. člen
Cena storitve pomoči na domu znaša za delovne dni
16,12 EUR, na uro opravljene storitve.
Cena storitve pomoči na domu za uporabnika znaša
3,46 EUR za opravljeno uro storitve.
2. člen
Cena storitve pomoči na domu znaša v nedeljskem času
23,10 EUR na uro opravljene storitve.
Cena storitve pomoči na domu za uporabnika v nedeljskem času znaša 6,05 EUR za opravljeno uro storitve.
3. člen
Cena storitve pomoči na domu znaša za praznične dni
24,50 EUR na uro opravljene storitve.
Cena storitve pomoči na domu za uporabnika znaša za
praznične dni 6,57 EUR za opravljeno uro storitve.
4. člen
Zavezanci za plačilo cene pomoči na domu lahko uveljavljajo znižanje plačila skladno z Uredbo o merilih za določanje
oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG). Znižanje se uveljavlja pri organu, ki je izdal odločbo o višini storitve.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 122-0062/2010-4/3
Kamnik, dne 22. junija 2011
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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KOSTANJEVICA NA KRKI
2426.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o vrednotenju športnih programov
v Občini Kostanjevica na Krki

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98, 110/02 in 15/03), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09)
ter 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list
RS, 19/07 in 40/07 – pop.) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 6. redni seji dne 21. 6. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vrednotenju športnih programov v Občini
Kostanjevica na Krki
1. člen
V Pravilniku o vrednotenju športnih programov v Občini
Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 34/08, 17/09 – popr.
in 34/10) se 4. člen dopolni tako, da se glasi:
»Iz občinskega proračuna se sofinancirajo naslednji
programi:
– interesna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),
– športna dejavnost študentov,
– vrhunski in kakovostni šport,
– športno rekreativna dejavnost odraslih,
– šport invalidov,
– športne prireditve,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– znanstvenoraziskovalna dejavnost,
– založniška dejavnost,
– informatika v športu,
– delovanje društev in njihovih zvez.«
2. člen
Črta se drugi odstavek 12. člena pravilnika, tako, da
se pravilno glasi:
»Vrednost točke se vsako leto izračuna na podlagi višine sredstev, namenjenih za šport, po sprejetem proračunu in
glede na skupno točkovno vrednost ponujenih programov.«
3. člen
Spremenijo in dopolnijo se Pogoji, merila in normativi
za vrednotenje športnih programov, ki so opredeljeni v prilogi
in so sestavni del tega pravilnika in se objavijo na spletni
strani občine.
4. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 671-1/2008
Kostanjevica na Krki, dne 21. junija 2011
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

Stran
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PRILOGA1

Obēinski svet Obēine Kostanjevica na Krki je na 6. redni seji  dne 21. 6. 2011 sprejel Pravilnik o
spremembahindopolnitvahPravilnikaovrednotenjušportnihprogramovvObēiniKostanjevicana
Krki,kateregasestavnidelso

POGOJI,MERILAINKRITERIJI

ZAVREDNOTENJEŠPORTNIHPROGRAMOVVOBINIKOSTANJEVICANAKRKI

Normativinkriterijizavrednotenješportnihdejavnosti:

1. INTERESNAVZGOJAOTROKINMLADINE

InteresnošportnovzgojomladihizvajajovzgojnoͲvarstveneustanove,šolskašportnadruštva,klubi,
registrirana športna društva, zveze športnih društev, javni zavodi, skladi, zasebniki ter druge
organizacije,kisonapodlagizakonskihpredpisovregistriranezaopravljanjedejavnostinapodroēju
športa.Vvadbeniskupinimorabitinajmanj8udeležencev,delopaobsega:
 vstarostido7let:

40Ͳurniprogramvadbe;
 vstarostiod7do15let:
80Ͳurniprogramvadbe;
 vstarostiod16do19let:
80Ͳurniprogramvadbe.

1.1.Zapredšolskeotrokeseprizna:

PROGRAMSKE
PROGRAM
ELEMENTIZA
VREDNOST
VSEBINE
VREDNOTENJE
ELEMENTOV
ZLATISONEK
8–12udeležencevna
Ͳgradivozaizvedbo
ͲPropagandnogradivo
skupino
programa
inmedaljese
sofinancirakolikortega
nezagotoviMŠŠ
brezplaēno,
Ͳ1toēka/udeleženca
CICIBANPLANINEC
do20
Ͳpropagandnogradivo Ͳ1toēka/udeleženca
udeležencev/skupino, Ͳstrokovnikader
Ͳ1toēka/uro
60/urletno
DRUGIPROGRAMI,KI do20
Ͳpropagandnogradivo Ͳ1toēka/udeleženca
JIHORGANIZIRAJO
udeležencev/skupino, Ͳstrokovnikader
Ͳ1toēka/uro
ŠPORTNADRUŠTVAIN 60ur/letno
Ͳobjekt
Ͳ0,5toēk/uro
DRUGIIZVAJALCI


1.2.Zaosnovnoinsrednješolskomladinoseprizna:


PROGRAMSKE
PROGRAM
ELEMENTIZA
VREDNOST
VSEBINE
VREDNOTENJE
ELEMENTOV
ZLATISONEK
do20
Ͳpropagandnogradivo Ͳpropagandnogradivo
udeležencev/skupino, Ͳstrokovnikader
inmedaljese
20ur/program
sofinancirakolikortega
nezagotoviMŠŠ
brezplaēno,

Priloga
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KRPAN

DRUGI80ͲURNI
PROGRAMI

do20
udeležencev/skupino,
20/urprogram
20otrok/skupino
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Ͳpropagandnogradivo
Ͳstrokovnikader

Ͳ1toēka/udeleženca
Ͳ1toēka/uro
Ͳ1toēka/udeleženca
Ͳ1toēka/uro

Ͳpropagandnogradivo
Ͳstrokovnikader
Ͳobjekt

Ͳ1toēka/udeleženca
Ͳ1toēka/uro
Ͳ0,5toēk/uro
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2. ŠPORTNAVZGOJAOTROKINMLADINE,USMERJENIHVKAKOVOSTNIINVRHUNSKIŠPORT

V programe interesne športne dejavnosti za šport nadarjenih otrok in mladine so uvršēeni izbrani,
posebej za šport nadarjeni otroci in mladi, ki imajo sposobnosti, lastnosti in interes, da bi postali
vrhunski športniki. Upošteva se samo vadba in tekmovanja otrok in mladine, ki so registrirani in
tekmujejovtekmovalnemsistemunacionalnepanožnezvezevvsehstarostnihskupinah,zakatereje
organizirano.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno
izpeljavoprogramov,kijihdoloēinacionalnapanožnazveza.

2.1.Športnavzgojaotrok,usmerjenihvkakovostniinvrhunskišport

Programiselahkorazdelijovtristopnje,obsegtreningajeodvisenodspecifiēnostišportnezvrsti:

1. Cicibaniincicibanke
¾ sofinancirasestrokovnikader,najemobjektainmaterialnistroškizado240Ͳurnešportne
programe

2. mlajšideēkiindeklice
¾ sofinancira se strokovni kader,  najem objekta in materialni stroški za 240 do 320Ͳurne
športneprograme

3. starejšideēkiindeklice
¾ sofinancira se strokovni kader,  najem objekta in materialni stroški za 240 do 440Ͳurne
športneprograme.

PROGRAMSKE
PROGRAM
ELEMENTIZA
VREDNOST
ŠTEVILOVADEIH
VSEBINE
VREDNOTENJE
ELEMENTOV KOLEKTIVNE INDIVIDUALNE
PANOGE
PANOGE
CICIBANI/CICIBA do240ur
Ͳstrokovnikader
Ͳ1toēka/uro
Min.10
Min.6
NKE
Ͳobjekt
Ͳ1toēka/uro
Ͳmaterialnistroški Ͳ10
toēk/skupino
MLAJŠI
od240do320 strokovnikader
Ͳ1toēka/uro
Min.10
Min.6
DEKI/MLAJŠE ur
Ͳobjekt
Ͳ1toēka/uro
DEKLICE
Ͳmaterialnistroški Ͳ10
toēk/skupino
STAREJŠI
Od 240 do strokovnikader
1toēka/uro
Min.10
Min.6
DEKI/DEKLICE 440ur
Ͳobjekt
Ͳ2toēki/uro
Ͳmaterialnistroški Ͳ10
toēk/skupino

Stran
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2.2. Športnavzgojamladine,usmerjenevkakovostniinvrhunskišport


Taprogramšportnevzgojevnadaljevanjuzajemanaērtnovzgojomladihšportnikov,kisousmerjeniv
doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivi z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. lani
vadbenihskupinsovkljuēenivuradnetekmovalnesistemenacionalnihpanožnihzvez.

Programjerazdeljen:
1. Mlajšimladinciinmladine
¾ Sofinancira se strokovni kader in najem objekta v obsegu od 350 do 440Ͳurne  športne
programe

2. Starejšimladinciinmladinke
¾ Sofinancira se strokovni kader in najem objekta v obsegu od 350 do 480Ͳurne športne
programe.


PROGRAMSKE
PROGRAM
ELEMENTIZA
VREDNOST
ŠTEVILOVADEIH
VSEBINE
VREDNOTENJE
ELEMENTOV KOLEKTIVNE INDIVIDUALN
PANOGE
EPANOGE
MLAJŠI
Od 350 ur Ͳstrokovnikader Ͳ1toēka/uro
Min.10
Min.6
MLADINCI/
do440
Ͳobjekt
Ͳ2toēki/uro
MLADINKE


STAREJŠI
Od 350 do strokovnikader Ͳ1toēka/uro
Min.10
Min.6
MLADINCI/
480ur
Ͳobjekt
Ͳ2toēki/uro
MLADINKE


ejevadeēihvkolektivnihšportnihpanogahveēkot20,sepriznatadveskupini.Pritemmorajobiti
vseskupinevkljuēenevtekmovalnisistempanožnezveze.ejevadeēihvindividualnihpanogahveē
kot 12, se priznata dve skupini. Skupine so lahko v primeru manjšega števila udeležencev tudi
združujejo oziroma se v primeru manjšega števila udeležencev od normativa pri izraēunu toēk
upošteva sorazmeren delež v odstotkih. e je število ur manjše od predpisanih, se upošteva
sorazmernidelež,vprimeruveējegaobsegaurseštevilotoēknepoveēuje.


2.3. Športnavzgojaotrokinmladinesposebnimipotrebami

Vteprogrameselahkogledenaintereslahkovkljuēijootrociinmladinasposebnimipotrebami.

Sofinancirasestrokovnikaderinobjekt.

PROGRAMSKE
PROGRAM
ELEMENTI
ZA VREDNOSTELEMENTOV
VSEBINE
VREDNOTENJE
Otroci/mladina
s 80 ur/letno/skupina/10 Ͳstrokovnikader
Ͳ1toēka/uro
posebnimipotrebami otrok
Ͳobjekt
Ͳ5toēk/skupino
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3. KAKOVOSTNIŠPORTINVRHUNSKIŠPORT

3.1.Kakovostnišport

V program kakovostnega športa sodijo priprave in tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo
objektivnih,organizacijskihinmaterialnihmožnostizavkljuēitevvprogramvrhunskegašportain
kijihprogramšportnerekreacijenezadovoljuje,sopapomembendejavnikrazvojašporta.Vto
kategorijo spadajo klubi in društva, ki nastopajo na državnih tekmovanjih, ki jih organizirajo
panožnezvezeinvprogramsovkljuēeniregistriranišportniki,ēlaninacionalnihpanožnihzvez,ki
nastopajovuradnihtekmovalnihsistemihdonaslovadržavnegaprvaka(statuskategoriziranega
športnika,športnice).

Sofinancirase:
¾ 240do480Ͳurniprogram.

Za480Ͳurneprogramelahkokandidirajoleizvajalcizdomavzgojenimkategoriziranimšportnikomv
ekipi(vvadbeniskupinimoratabitinajmanj2kategoriziranašportnika)oziromanastopanjeekipena
1.državnemnivoju(najvišjem).KategorizacijošportnikovobjavljaOKSͲZŠZštirikratletno.
Zaprogramelahkokonkurirajoletisti izvajalci,katerihvadbeneskupine(ekipealiposamezniki)so
vkljuēenivsistemtekmovanjnacionalnihpanožnihzvez.

Zateprogramelahkokonkurirajoletistiizvajalci,kiprijavijovsajenprogrampodtoēko1oziroma
toēko2tegapravilnika.

Izproraēunskihsredstevsesofinancira:
¾ Strokovnikaderinnajemobjekta(zašporte,kinisovezaninaobjekt,sepriznasorazmernidel
sredstevzamaterialnestroške).

PROGRAMSKE ŠTEVILO
ELEMENTIZA
VREDNOST
ŠTEVILOVADEIH
VSEBINE
UR
VREDNOTENJE
ELEMENTOV
KOLEKTIVNE INDIVIDUALNE
VADBE
PANOGE
PANOGE
KAKOVOSTNI
od240 Ͳstrokovnikader
Ͳ50toēk/skupino Min.12
Min.4
ŠPORTNIKI,
do480 Ͳobjekt(ali

LANI/LANICE
materialnistroški) Ͳ2toēki/uro



ejevadeēihvkolektivnihšportnihpanogahveēkot24,sepriznatadveskupini.Pritemmorajobiti
vseskupinevkljuēenevtekmovalnisistempanožnezveze.ejevadeēihvindividualnihpanogahveē
kot 8, se priznata dve skupini. Skupine se lahko v primeru manjšega števila udeležencev tudi
združujejo oziroma se v primeru manjšega števila udeležencev od normativa pri izraēunu toēk
upošteva sorazmeren delež v odstotkih. e je število ur manjše od predpisanih, se upošteva
sorazmernidelež,vprimeruveējegaobsegaurseštevilotoēknepoveēuje.

3.2. VRHUNSKIŠPORT

Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in
perspektivnegarazreda.Obsegtreningajeodvisenodspecifiēnostišportnezvrsti.
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Sofinancirase:
¾ Najemobjektazado1200urprogramainstrokovnikader.

Kandidirajolahkotistašportnadruštva,kiizpolnjujejonaslednjepogoje:
¾ Dasonjihovišportnikinadanobjavejavnegarazpisanaaktualnemseznamukategoriziranih
športnikovRSpokategorizacijahOKSZŠZ(OlimpijskegakomitejaSlovenijeZdruženjašportnih
zvez), in sicer mora imeti vsaj eden od športnikov v skupini priznan status perspektivnega,
mednarodnegaalisvetovnegarazreda.

PROGRAMSKE ŠTEVILO ELEMENTIZA
VREDNOST
ŠTEVILOVADEIH
VSEBINE
UR
VREDNOTENJE
ELEMENTOV
KOLEKTIVNE INDIVIDUALNE
VADBE
PANOGE
PANOGE
VRHUNSKI
do1200 Ͳstrokovni
Ͳ1toēka/uro/skupino Min.12
Min.4
ŠPORTNIKI
kader
Ͳ5toēk/skupino
Ͳobjekt


ejevadeēihvkolektivnihšportnihpanogahveēkot24,sepriznatadveskupini.Pritemmorajobiti
vseskupinevkljuēenevtekmovalnisistempanožnezveze.ejevadeēihvindividualnihpanogahveē
kot 8, se priznata dve skupini. Skupine se lahko v primeru manjšega števila udeležencev tudi
združujejo oziroma se v primeru manjšega števila udeležencev od normativa pri izraēunu toēk
upošteva sorazmeren delež v odstotkih. e je število ur manjše od predpisanih, se upošteva
sorazmernidelež,vprimeruveējegaobsegaurseštevilotoēknepoveēuje.

3.3Športnidodatek

Priznasekategoriziranimšportnikom(doloēajihOlimpijskikomiteSlovenije),insicer:
 športnikusvetovnegarazreda 

150toēk,
 športnikumednarodnegarazreda

120toēk,
 športnikuperspektivnegarazreda

100toēk,
 športnikudržavnegarazreda 

75toēk,
 športnikumladinskegarazreda 

50toēk,
 reprezentantuSlovenije


25toēk.

Kategoriziranimšportnikom,vzgojenimvObēiniKostanjevicanaKrki,seštevilotoēkpoveēaza20%.

4. ŠPORTNOREKREATIVNEDEJAVNOSTIODRASLIH

Cilj športne rekreacije odraslih so ohranjati  in izboljšati celostni zdravstveni status, zmanjšati
negativne posledice današnjega naēina življenja in dela, prepreēevati upadanje splošne vitalnosti
ēlovekaterstemimotivipritegnitiēimveēješteviloljudivredneoblikešportnedejavnosti.

Zaprogramerednešportnorekreativnevadbeselahkoprijavijovsatistadruštva,ki:
 vsinjihoviēlanirednoplaēujejoēlanarino,
 imajoorganiziranovadbopodstrokovnimnadzoromnajmanj25tednovvletupoenkratdo
dvakrattedenskopoenouro,
 rednovadijovšportnihobjektihvObēiniKostanjevicanaKrki,
 vprogramusodelujeveēkot20ēlanov.

Programi:
 do80Ͳurniprogramivadbevskupiniznajmanj20ēlanovvrazliēnihšportnihpanogah,
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Sofinancirase:
¾ strošekobjekta,
¾ zasocialnoinzdravstvenoogroženeterobēane,starejšeod65letpatudistrokovnikader,
¾ za oblike športne rekreacije (posebne skupine), v katerih izvajalci ne plaēujejo objekta (na
primer,kolesarji,tekaēi….)sesofinanciranstrokovnikader.

UDELEŽENCI
PROGRAM
ELEMENTIZA
VREDNOST
PROGRAMA
VREDNOTENJE
ELEMENTOV
ODRASLIDO65LET
Ͳdo80ur/letno,20
Ͳobjekt
Ͳ2toēki/uro
udelež./skupino,v
razliēnihšportnih
panogah
STAREJŠIOD65LET,
Ͳdo80ur/letno,20
Ͳobjekt
Ͳ2toēki/uro
socialnoin
udelež./skupino,v
Ͳstrokovnikader
Ͳ1toēka/uro
zdravstvenoogroženi razliēnihšportnih
obēani
panogah
ODRASLI,posebne
Ͳdo80ur/letno,20
Ͳstrokovnikader
Ͳ2toēki/uro
skupine
udelež./skupino


4.2. Planinstvointaborništvo:

Programi:
 izletništvovsredogorje,vvisokogorje,vorganizacijidruštev,kisovēlanjenavPlaninskozvezo
Slovenijeinvtaboru,priznasenajveē10izletovvsredogorjein10izletovvvisokogorje,
 80Ͳurniprogramišole.

Sofinancirase:
 strokovnikader(registriranvodnikpriPlaninskizveziSlovenije).

PROGRAMSKE
PROGRAM
ELEMENTIZA
VREDNOST
VSEBINE
VREDNOTENJE
ELEMENTOV
IZLETNIŠTVOV
Ͳdo10izletov/letno,
Ͳstrokovnikader
Ͳ7toēk/skupino
SREDOGORJE
najmanj7
udeležencev/skupino
IZLETNIŠTVOV
Ͳdo10izletov/letno,
Ͳstrokovnikader
Ͳ7toēk/skupino
VISOKOGORJE
najmanj7

udeležencev/skupino
PLANINSKAŠOLA
Ͳdo80ur/letno,15
Ͳstrokovnikader
Ͳ2toēki/uro
udelež./skupino

ejeudeležencevvskupiniveēkot14,sepriznatadveskupini.ejeudeležencevvskupinimanj
odpredpisaneganormativa,seupoštevasorazmerendeležvodstotkih.

5. ŠPORTINVALIDOV

Ovrednotena je športna aktivnost invalidov, ki je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih
sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se
prostovoljnoukvarjajosšportom.
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Sofinancirase:
 uporaba objekta za 80Ͳurne programe za skupino odraslih, v katerih je 10 invalidov in
strokovnikader.


UDELEŽENCI
PROGRAM
ELEMENTIZA
VREDNOSTELEMENTOV
PROGRAMA
VREDNOTENJE
InvalidiͲrekreacija
80ur/letno,10
Ͳobjekt
Ͳ1toēka/udeleženca
udeležencev/skupino
Ͳstrokovnikader
Ͳ2toēki/uro
Invalidi–vrhunski

Vrednotiseenako 
šport
kotdrugi
kategorizirani
športniki


6. ŠOLANJEINSTROKOVNOIZPOPOLNJEVANJESTROKOVNEGAKADRA

Sredstva so namenjena za izobraževanje strokovnih kadrov, ki neposredno vodijo izvajanje
programov športa, in sicer za  pridobivanje vseh oblik strokovne usposobljenosti (nazivi) ter za
obdobnopotrjevanjestrokovneusposobljenosti(licenēniseminarji).

Prijaviteljem(izvajalcemletnegaprograma)najavnirazpissesofinancira:
¾ maksimalnodovišinepredloženegaraēunazaizobraževanje.

PROGRAMI
NAZIV
ŠTEVILO
TOK/UDELEŽENCA
OSNOVNOIZOBRAŽEVANJE
Ͳvaditelj,inštruktor
Ͳ75toēk
Ͳtrener1.stopnja
Ͳ50toēk
Ͳtrener2.stopnja
Ͳ100toēk
Ͳtrener3.stopnja
Ͳ150toēk
Ͳsodnik1.stopnja
Ͳ50toēk
Ͳsodnik2.stopnja
Ͳ100toēk
Ͳsodnik3.stopnja
Ͳ150toēk
DOPOLNILNOIZOBRAŽEVANJE
Ͳostali programi, npr. Ͳ50toēk
licenēniseminarji

Prosilec za sofinanciranje mora predložiti kopijo plaēanega raēuna in potrdilo o opravljenem
izobraževanju.

7. ŠPORTNEPRIREDITVE

Športneprireditvesotiste,kiizpolnjujejonaslednjepogoje:
 soprijavljenevkoledarjihšportnihprireditevvSlovenijialiprijavljenepripanožninacionalni
zvezi,
 bitimorajomnožiēnoobiskovane,vsaj50udeležencevoziroma15ekip,
 poskrbljeno mora biti za strokovno vodenje prireditev in poskrbljeno za varnost vseh
udeležencev,
 bitimorajoodmevnevjavnihmedijih,
 bitimoramožnostpromocijeobēineinturistiēnoͲšportnihaktivnostivobēini,
 prireditvemorajobitiprijavljenepriustreznemupravnemorganu,
 mednarodnaprireditevjetista,nakaterisodelujejopredstavnikinajmanj3tujihdržav.
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Ovrednotene so obēinske, medobēinske, državne in mednarodne športne prireditve, ki so
tradicionalneinkaterihnamenjedvigovanjemotivacijezašport,pospeševanješportneaktivnostiin
imajo promocijski uēinek na šport, gospodarstvo in turizem Obēine Kostanjevica na Krki in jih
organizirajoizvajalciletnihšportnihprogramov.
Izproraēunskihsredstevsesofinancirajomaterialnistroškišportnihprireditev,kiseodvijajovObēini
KostanjevicanaKrki.
Prireditve oziroma tekmovanja se sofinancirajo glede na število toēk, vendar najveē do 50%
predraēunazaizvedbo.

7.1.Rekreativneprireditvezaindividualnešportnepanoge

ŠTEVILO
ORGANIZACIJA
ORGANIZACIJANA
ORGANIZACIJA
ORGANIZACIJA
UDELEŽENCEV
NAOBINSKEM
MEDOBINSKEM
NADRŽAVNEM
NA
NIVOJU(št.toēk) NIVOJU(št.toēk) NIVOJU(št.toēk) MEDNARODNEM
NIVOJU(št.toēk)
Do30
30
50
70
90
31–50
50
70
90
110
51–100
70
90
120
150
101–150
100
130
160
190
Nad151
150
200
300
350

7.2. Rekreativneprireditvezaekipnešportnepanoge
ŠTEVILOEKIP

REKTREATIVNALIGAOBINSKINIVO
UDELEŽBA GLEDE
NA ŠT. EKIP (št.
toēk)
100
150
200

3–8
9–15
16inveē

8. ZALOŽNIŠKADEJAVNOST

ORGANIZACIJA
LIGE(št.toēk)
150
200
250

REKREATIVNALIGAMEDOBINSKI
NIVO
UDELEŽBA GLEDE ORGANIZACIJA
NA ŠT. EKIP (št. LIGE(št.toēk)
toēk)
100
200
150
250
200
300

Založniškadejavnostobsegaizdajanjestrokovneliterature,obēasnihšportnihpublikacijinzbornikov
ter druge literature, namenjena ozavešēanju in animaciji za aktivno vkljuēevanje prebivalstva v
športne dejavnosti. Izvajalec mora pripraviti vsebinski opis publikacije, finanēni naērt in publikacijo
izdativletusofinanciranja.
Publikacijeseovrednotijonapodlagimerilizpreglednice,naosnovipredlogakomisije:
MERILO
ŠTEVILOTOK
Ekonomiēnostindeficitarnost
0–25
Strokovnost
0–30
Uporabnost za razliēne programe usposabljanja 0–45
inizpopolnjevanja

Gledenaovrednotenoštevilotoēksepublikacijefinancirajosledeēe:
PUBLIKACIJA
ŠT.OVREDNOTENIH
ŠT.TOK
TOK
30–50
100
51–75
200
NAD76
300
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Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu
pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – ZVrt-UPB2, 25/08 in 36/10), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
76/08 in 79/09) ter 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na
Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popr.) je Občinski
svet Občine Kostanjevica na Krki na 6. redni seji dne 21. 6.
2011 sprejel

SKLEP
o določitvi cene programov v Vrtcu
pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
1. člen
Cene posameznih programov predšolske vzgoje v Vrtcu
pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki od 1. 9. 2011 dalje
znašajo:
Starostna skupina 1–3 let (6–9 ur):
3–4 letni otroci (6–9 ur):
Starostna skupina 3-6 let (6–9 ur):

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Mežica
(Uradni list RS, št. 84/00, 102/00, 45/08 in 52/10) se v
5. členu na koncu prvega stavka doda: »spodaj pa sedež
zavoda: Mežica«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 609-0011/2011
Mežica, dne 20. junija 2011
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

482,03 €
372,39 €
351,03 €.

2. člen
Višina plačila staršev se določi na podlagi Pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih. Cene programov so
oblikovane na podlagi metodologije, kot izhaja iz Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo. Osnova za določanje in obračunavanje plačil se
določi na podlagi Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v Občini Kostanjevica na Krki.
3. člen
Stroški živil za prehrano otrok v vrtcu Občine Kostanjevica
na Krki znašajo 1,94 € na otroka na dan.
4. člen
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku poslovalnega
časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem
zaračuna 4,17 € za vsako začeto uro.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2011.
Št. 609-9/2010
Kostanjevica na Krki, dne 21. junija 2011
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

MEŽICA
2428.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
in vzgojno-varstvenega zavoda
Osnovna šola Mežica

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

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (ZOFVI, Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08,
58/09 in 20/11) ter 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list
RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 7. redni seji
dne 20. 6. 2011 sprejel

2429.

Pravilnik o subvencioniranju mesečnih
vozovnic za dijake iz Občine Mežica

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list
RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 7. seji dne
20. 6. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o subvencioniranju mesečnih vozovnic
za dijake iz Občine Mežica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci, pogoji, postopek, višina in način subvencioniranja mesečnih vozovnic za dijake s stalnim prebivališčem v Občini Mežica (v
nadaljnjem besedilu: upravičenci), ki se redno šolajo izven
občine.
2. člen
Subvencija mesečne vozovnice za dijake je denarna
pomoč, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna
in s katero se dijaku zagotovi dodatna finančna sredstva,
za kritje stroškov, ki nastanejo z nakupom mesečne vozovnice.
Občina iz proračuna subvencionira mesečne dijaške vozovnice za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi.
II. UPRAVIČENCI, POGOJI ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE
TER VIŠINA SUBVENCIJE
3. člen
Do subvencije mesečne dijaške vozovnice za prevoz z
javnimi prevoznimi sredstvi so upravičeni dijaki s stalnim bivališčem v Občini Mežica, ki se redno šolajo izven kraja stalnega
bivanja.
4. člen
Upravičencem pripada subvencija v višini 8,00 €.
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5. člen
Na višino subvencije iz 4. člena, ki jo upravičencem krije
občina iz proračuna, ne vpliva višina subvencije, pridobljena
na podlagi Pravilnika o subvencioniranju prevozov za dijake in
študente višjih strokovnih šol (Uradni list RS, št. 71/07) in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS (Uradni
list RS, št. 62/10).
Upravičencem se ob nakupu mesečne dijaške vozovnice
odšteje višina subvencije, opredeljena v 4. členu.

iz evidence Ministrstva za promet, na način in v rokih, ki so
določeni s predpisi o izvrševanju proračuna.
Občina bo nakazovala prevozniku znesek mesečnih
subvencij na podlagi mesečnih zahtevkov, katerih obvezna
priloga je seznam upravičencev (ime in priimek, stalno bivališče), relacija, cena mesečne vozovnice. Obvezna priloga
zahtevka je kopija vloge prosilca in kopija potrdila o vpisu.
Občina in prevoznik medsebojna razmerja uredita s pogodbo.

6. člen
Višina subvencije iz 4. člena pripada upravičencu ne
glede na socialni status družine. Iz proračuna občine se subvencionirajo mesečne dijaške vozovnice za prevoz z javnimi
prevoznimi sredstvi v obdobju od 1. 9. do 30. 6. tekočega
šolskega leta.

8. člen
O spremembi višine subvencije s sklepom odloči Občinski
svet Občine Mežica.

III. POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE SUBVENCIJE

III. PREHODNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik sprejme Občinski svet Občine Mežica in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2011.

7. člen
Upravičenci oddajo vlogo za subvencijo mesečne dijaške
vozovnice za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi prevozniku.
Obvezna priloga vloge je potrdilo o vpisu.
Zneske subvencij bo Občina Mežica mesečno nakazovala
prevozniku, ki opravlja redne prevoze po registriranem urniku

Št. 419-0029/2011
Mežica, dne 20. junija 2011

NAKLO
2430.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Naklo

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 33/09 – UPB1, 33/06 – Odl. US,
45/08, 57/08, 42/09, 109/09), Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09) in 12. člena
Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski
svet Občine Naklo na 4. seji dne 13. 6. 2011 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Naklo
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo, ter občinske kolesarske poti.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na:
– lokalne ceste (s skrajšano oznako LC),
– javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v Občini Naklo in v naseljih z uvedenim
uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ),
– na krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).
3. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v
občini in naseljih v sosednjih občinah so:

Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

Stran

7244 /

Št.

52 / 29. 6. 2011

Uradni list Republike Slovenije
LOKALNE CESTE

Številka
odseka
LC

Zap.
št.

Številka
ceste LC

1

280.010

R2 411/1428

2
3
4
5
5.1
5.1

280.020
280.030
280.040
280.050

LZ 280.211
LC 280.021
R2 411/1428

6

428.130

280.051
280.052

6.1

Začetek

R2 411/1428
LC 280.051

428.132

O.M. Tržič

Ime / potek ceste
Industrijska cesta
Naklo–Okroglo–Polica
Naklo–Strahinj
Strahinj–Jurčkovo polje
poslovna cona
Jurčkovo polje–Križe
Jurčkovo polje–Duplje
Duplje–Žiganja vas–Križe
Bistrica–Kovor–Zvirče–Podtabor
Zvirče–Krožišče Podtabor

Konec

Dolžina
(m)

Namen
uporabe

Preostala
dolžina v
sosednji
občini (m)

O.M. Kranj

2.871

vsa vozila

537

LC 280.031
LC 280.051
LC 280.011

1.272
1.215
117
4.099
2.870
1.251

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

2.848
2.848

520

vsa vozila

3990

520

vsa vozila

662

JP 780.401
O.M. Tržič

R3 636/1126

Skupna dolžina lokalnih cest v Občini Naklo:

10.116 m

4. člen
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom,
razvrščene v podkategorije, so:
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ)
ZBIRNE KRAJEVNE CESTE
Zap.
št.

Številka
ceste LZ

1

280.210

Številka
odseka
LZ

Začetek

1.1

280.211

R2 411/1428

1.2

280.212

LC 280.021

Ime / potek ceste

Konec

Dolžina
(m)

Namen
uporabe

Marinšek–Šola–Pivka
1.439
vsa vozila
Marinšek–križišče
LC 280.021
488
vsa vozila
pri »Boleru«
križišče pri »Boleru«
R2 411/1428
951
vsa vozila
– Šola–Pivka
Skupna dolžina zbirnih krajevnih cest v Občini Naklo: 1.439 m

Preostala
dolžina v
sosednji
občini (m)
-

– krajevne ceste (LK) v naseljih so:
KRAJEVNE CESTE
Začetek

Ime / potek ceste

Konec

Dolžina
(m)

280.411
280.421
280.431
280.441

LZ 280.211
LZ 280.211
LZ 280.212
LZ 280.212

Gorenjska cesta
Kranjska cesta
ul. Toma Zupana
Pivka

LC 280.011
LK 280.451
LK 280.451
LK 280.451

357
197
403
376

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

Preostala
dolžina v
sosednji
občini (m)
-

280.451

R2 411/1428

bencinska Črpalka–Pivka

LC 280.441

305

vsa vozila

-

Zap.
št.

Številka
ceste LK

1
2
3
4
5

Številka
odseka
LK

Skupna dolžina krajevnih cest v Občini Naklo:

Namen
uporabe

1.638 m

5. člen
Javno poti (JP) v občini so:

JAVNE POTI

OKROGLO

Zap. Številka
št. ceste JP

Številka
odseka
JP

Začetek

Ime / potek ceste

Konec

Dolžina
(m)

Namen
uporabe

Preostala
dolžina v
sosednji
občini (m)

1

780.110

780.111

LC 280.011

krožna Okroglo

LC 280.011

1.206

vsa vozila

-

2

780.120

780.121

JP 780.111

odcep Okroglo

Okroglo 21

263

vsa vozila

-

3

780.130

780.131

JP 780.111

odcep do RTP

RTP

573

vsa vozila

-

4

780.140

780.141

JP 780.131

odcep do mlina

Okroglo 9a

554

vsa vozila

-

5

780.150

780.151

JP 780.111

odcep Okroglo

Okroglo 7

158

vsa vozila

-

6

780.160

780.161

LC 280.011

odcep sortirnica odpadkov

sortirnica

167

vsa vozila

-

PODBREZJE
SREDNJA VAS

PODBREZJE
DOLENJA VAS

ŽEJE-BISTRICA

STRAHINJ

CEGELNICA

POLICA
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Stran

7245

7

780.210

780.211

R2 411/1428

Polica

Polica 16

680

vsa vozila

-

8

780.220

780.221

JP 780.211

odcep Polica 1

Polica 1

59

vsa vozila

-

9

780.230

780.231

JP 780.211

odcep Polica 2

Polica 10

77

vsa vozila

-

10

780.240

780.241

JP 780.211

odcep Polica 3

Polica 20

92

vsa vozila

-

11

780.250

780.251

R2 411/1428

odcep Polica 4

Polica 8

177

vsa vozila

-

12

780.260

780.261

R2 411/1428

odcep obrtna cona

Kranjska
cesta 16

123

vsa vozila

-

13

780.270

780.271

LC 280.011

Exoterm–LPKF

Polica 33

639

vsa vozila

-

14

780.310

780.311

JP 781.771

skozi Cegelnico

JP 781.771

911

vsa vozila

-

15

780.320

780.321

JP 780.311

skozi Cegelnico

JP 781.771

154

vsa vozila

-

16

780.330

780.331

JP 780.321

odcep Cegelnica

JP 780.321

243

vsa vozila

-

17

780.340

780.341

JP 780.311

odcep Cegelnica

Cegelnica 48

53

vsa vozila

-

18

780.350

780.351

JP 780.311

odcep Cegelnica

Cegelnica 50

194

vsa vozila

-

19

780.400

780.401

LC 280.021

Strahinj–Duplje

LC 280.051

2.562

vsa vozila

-

20

780.410

780.411

LC 280.031

odcep Nacovca

Strahinj 99B

238

vsa vozila

-

21

780.420

780.421

JP 780.451

odcep Strahinj

Strahinj 61

21

vsa vozila

-

22

780.430

780.431

JP 781.771

odcep Strahinj

Strahinj 88

50

vsa vozila

-

23

780.440

780.441

JP 781.771

odcep Strahinj

JP 780 461

131

vsa vozila

-

24

780.450

780.451

JP 780.441

odcep Strahinj

Strahinj 150

415

vsa vozila

-

25

780.460

780.461

JP 781.771

odcep Strahinj

Strahinj 103

250

vsa vozila

-

26

780.470

780.471

JP 780.461

odcep Strahinj

Strahinj 65

55

vsa vozila

-

27

780.480

780.481

JP 780.461

odcep Strahinj

Strahinj 70

50

vsa vozila

-

28

780.490

780.491

JP 780.461

odcep Strahinj

Strahinj 72

99

vsa vozila

-

29

780.500

780.501

JP 781.771

odcep zadnji konec

Strahinj 113

708

vsa vozila

-

30

780.510

780.511

JP 780.501

odcep Strahinj

Strahinj 43

64

vsa vozila

-

31

780.520

780.521

JP 780.501

odcep Strahinj

Strahinj 54

237

vsa vozila

-

32

780.530

780.531

LC 280.021

skozi Strahinj

JP 781.771

259

vsa vozila

-

33

780.540

780.541

JP 780.531

odcep Strahinj

Strahinj 128

69

vsa vozila

-

34

780.550

780.551

JP 781.771

odcep Strahinj

Strahinj 98

141

vsa vozila

-

35

780.610

780.611

R2 411/1428

Bistrica–Žeje

LC 280.051

413

vsa vozila

-

539

vsa vozila

-

36

780.620

780.621

R2 411/1428

odcep Bistrica–ribniki

Spodnje
Duplje 86

37

780.630

780.631

R2 411/1428

odcep Bistrica 1

Bistrica 4

75

vsa vozila

-

38

780.640

780.641

R2 411/1428

odcep Bistrica 2

Bistrica 7a

34

vsa vozila

-

39

780.650

780.651

LC 280.051

odcep vila Žeje

Strahinj 90

184

vsa vozila

-

40

780.660

780.661

R2 411/1428

odcep proti Lovski koči

gozdna pot

191

vsa vozila

-

41

780.700

780.701

R2 411/1428

Bistrica–Podbrezje

R2 411/1428

764

vsa vozila

-

42

780.710

780.711

JP 780.701

skozi Dolenjo vas

gozdna pot

887

vsa vozila

-

43

780.720

780.721

JP 780.711

odcep Dolenja vas

Podbrezje 79

122

vsa vozila

-

44

780.730

780.731

JP 780.711

odcep Dolenja vas

Podbrezje 54

53

vsa vozila

-

45

780.740

780.741

JP 780.711

odcep Dolenja vas

JP 780.701

220

vsa vozila

-

46

780.750

780.751

R2 411/1428

odcep Dolenja vas

JP 780.701

163

vsa vozila

-

47

780.800

780.801

R2 411/1428

Podbrezje–Trnovec–Duplje

LC 280.052

1.744

vsa vozila

-

48

780.810

780.811

R2 411/1428

skozi Srednjo vas

JP 780.801

251

vsa vozila

-

49

780.820

780.821

R2 411/1428

skozi Srednjo vas

JP 780.901

272

vsa vozila

-

77

vsa vozila

-

50

780.830

780.831

JP 780.821

odcep Srednja vas

Podbrezje
135

51

780.840

780.841

JP 780.821

odcep Srednja vas

Podbrezje
144

72

vsa vozila

-

52

780.850

780.851

JP 780.801

Srednja vas–Podtabor

JP 780.901

637

vsa vozila

-

ZADRAGA

ZGORNJE DUPLJE

SPODNJE DUPLJE

GOBOVCE

PODBREZJE
PODTABOR

Stran
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53

780.900

780.901

R2 411/1428

Podbrezje–Podtabor

R3 636/1126

1.548

vsa vozila

-

54

780.910

780.911

JP 780.851

skozi Podtabor

JP 780.901

315

vsa vozila

-

209

vsa vozila

-

55

780.920

780.921

JP 780 981

odcep Kurica 3

Podbrezje
193

56

780.930

780.931

JP 780.911

odcep vrtnarija Gomzi

Podbrezje
208

107

vsa vozila

-

57

780.940

780.941

JP 780.901

odcep Čepinek

Podbrezje
241

723

vsa vozila

-

58

780.950

780.951

JP 780.901

odcep Kurica 1

Podbrezje
185

171

vsa vozila

-

59

780.960

780.961

JP 780.951

odcep Kurica 2

Podbrezje
177

69

vsa vozila

-

60

780.970

780.971

JP 780.981

čez polje 1

Podbrezje
164

80

vsa vozila

-

61

780.980

780.981

R3 636/1126

čez polje 2

JP 780.901

609

vsa vozila

-

62

780.990

780.991

R3 636/1126

odcep v Gačo

betonarna

342

vsa vozila

-

63

781.000

781.001

JP 780.901

čez polje 3

JP 780.981

303

vsa vozila

-

64

781.010

781.011

JP 781.001

odcep Podtaborska cerkev

obzidje

76

vsa vozila

-

65

781.020

781.021

JP 780.901

čez polje 4

Podbrezje
247

105

vsa vozila

-

66

781.110

781.111

R3 636/1126

odcep Gobovce

Gobovce 11

184

vsa vozila

-

67

781.120

781.121

R3 636/1126

odcep Gobovce

Gobovce 5

73

vsa vozila

-

68

781.130

781.131

R3 636/1126

odcep Gobovce

JP 781.121

80

vsa vozila

-

69

781.140

781.141

R3 636/1126

odcep Gobovce

Gobovce 14

88

vsa vozila

-

70

781.210

781.211

JP 780.401

skozi Sp. Duplje

JP 781.291

329

vsa vozila

-

71

781.220

781.221

JP 781.211

skozi Sp. Duplje

JP 781.291

167

vsa vozila

-

72

781.230

781.231

JP 781.211

skozi Sp. Duplje

JP 781.291

148

vsa vozila

-

81

vsa vozila

-

73

781.240

781.241

JP 781.291

odcep Sp. Duplje

Spodnje
Duplje 66A

74

781.250

781.251

LC 280.051

čez polje

JP 780.401

287

vsa vozila

-

104

vsa vozila

-

75

781.260

781.261

JP 780.401

odcep »za šolo«

Spodnje
Duplje 96

76

781.270

781.271

LC 280.051

skozi Sp. Duplje

JP 780.401

109

vsa vozila

-

138

vsa vozila

-

77

781.280

781.281

JP 781.271

odcep Sp. Duplje

Spodnje
Duplje 113

78

781.290

781.291

JP 780.401

skozi Sp. Duplje

Spodnje
Duplje 71

630

vsa vozila

-

79

781.300

781.301

JP 781.291

odcep Sp. Duplje

Spodnje
Duplje 45a

344

vsa vozila

-

80

781.310

781.311

JP 781.291

odcep Sp. Duplje

Spodnje
Duplje 33

49

vsa vozila

-

81

781.320

781.321

JP 781.291

cesta »mimo Vogvarjeve
hiše«

Spodnje
Duplje 50

145

vsa vozila

-

82

781.330

781.331

JP 781.321

odcep Sp. Duplje

JP 781.301

71

vsa vozila

-

83

781.410

781.411

LC 280.052

skozi Zg. Duplje

JP 781.421

66

vsa vozila

-

84

781.420

781.421

LC 280.052

skozi Zg. Duplje

LC 280.052

670

vsa vozila

-

Spodnje
Duplje 1D

252

vsa vozila

-

85

781.430

86

781.440

781.431

JP 781.421

odcep Zg. Duplje

229

vsa vozila

-

781.441

JP 781.421

odcep »na Kravana« 1

gozdna pot

196

vsa vozila

-

781.442

JP 781.421

odcep »na Kravana« 2

JP 781.441

33

vsa vozila

-

odcep »na Kravana«

87

781.450

781.451

JP 781.441

odcep Zg. Duplje

Zgornje Duplje 32

82

vsa vozila

-

88

781.460

781.461

JP 781 421

odcep Zg. Duplje

Zgornje Duplje 90

42

vsa vozila

-

89

781.550

781.551

LC 280.052

Zadraga–Kriško polje

O.M. Tržič

798

vsa vozila

423

90

781.560

781.561

JP 781.551

odcep Zadraga

Zadraga 2

183

vsa vozila

-

91

781.570

781.571

JP 781.561

odcep Zadraga

JP 781.551

144

vsa vozila

-
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92
93

94

781.600
781.610

781.620

95

781.630

96

781.640

Št.

781.601

LC 280.021

za pokopališčem
Gorenjska cesta

781.611

LK 280.411

Gorenjska cesta

781.612

JP 781.611

odcep Gorenjska cesta

781.613

LK 280.411

odcep Gorenjska cesta

781.621

LZ 280.211

Pokopališka pot
Pokopališka pot

781.622

JP 781.621

odcep Pokopališka pot

781.623

JP 781.621

odcep Pokopališka pot

781.624

JP 781.621

781.631
781.632

LZ 280.211
JP 781.631

781.641
781.642
781.643

LC 280.021
LC 280.021
LC 280.021

odcep Pokopališka pot
Krakovo
Krakovo
odcep Krakovo
Stara cesta
odcep Stara cesta
odcep Stara cesta
odcep Stara cesta

781.644

LC 280.021

odcep Stara cesta

781.650
781.660

781.651
781.661

LK 280.421
LZ 280.211

odcep Kranjska cesta
Voglarjeva ulica

99

781.670

781.671

LK 280.431

Ulica Vinka Rejca

100

781.680

781.681

LK 280.431

odcep Ul. Toma Zupana

101

781.690

781.691
781.692

LK 280.431
LK 280.431

Ulica Bratov Praprotnik
Ulica Bratov Praprotnik
Ulica Bratov Praprotnik

781.693

JP 781.691

odcep Ul. Bratov Praprotnik

781.694

JP 781.691

odcep Ul. Bratov Praprotnik

781.695

JP 781.691

odcep Ul. Bratov Praprotnik

781.701
781.702

LZ 280.212
LK 280.431

Pot pod gradiščem
Pot pod gradiščem
Pot pod gradiščem

781.703

JP 781.701

odcep Pot pod gradiščem

781.704

JP 781.701

odcep Pot pod gradiščem

781.705

JP 781.702

odcep Pot pod gradiščem

781.706

JP 781.702

odcep Pot pod gradiščem

781.707

JP 781.702

odcep Pot pod gradiščem

781.708

JP 781.702

odcep Pot pod gradiščem

NAKLO

97
98

102

781.700

103

781.710

781.711

LK 280.431

Cvetlična ulica

104

781.720

781.721

LK 280.431

Ulica Valentina Vodnika

105

781.730

781.731

LK 280.431

odcep Ul. Toma Zupana

106
107
108

781.740
781.750
781.760

781.741
781.751

LK 280.431
LK 280.441

Turistična ulica
Pivka 1
Temniška ulica

781.761

JP 781.831

781.762

JP 781.761

109
110

781.770
781.780

781.771
781.781

LZ 280.212
JP 781.771

111

781.790

781.791

LZ 280.212

112
113
114
115

781.800
781.810
781.820
781.830

781.801
781.811
781.821
781.831

LC 280.011
JP 781.801
LC 280.011
LK 280.451
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JP 781.621
Gorenjska
cesta 33
Gorenjska
cesta 34
Gorenjska
cesta 11
JP 781.601
Gorenjska
cesta 10
Pokopališka
pot 18
Krakovo 23
JP 781.601
Krakovo 8
Stara cesta 23
Stara cesta 21
Stara cesta 30
Stara cesta
36A
gostišče
LK 280.421
Ulica Vinka
Rejca 7
Ulica Toma
Zupana 17
JP 781.661
JP 781.702
Ulica bratov
Praprotnik 7
Ulica bratov
Praprotnik 15
Ulica Toma
Zupana 23
LK 280.431
JP 781.692
Pot pod gradiščem 4
Pot pod gradiščem 6
Pot pod gradiščem 12
Pot pod gradiščem 14
Ulica bratov
Praprotnik 23
Pot pod gradiščem 7
Cvetlična ulica
10
Valentina
Vodnika 5
Ulica Toma
Zupana 10
LK 280.441
JP 781.831

7247

375
318

vsa vozila
vsa vozila

-

139

vsa vozila

-

126

vsa vozila

-

53

vsa vozila

-

732
452

vsa vozila
vsa vozila

-

76

vsa vozila

-

105

vsa vozila

-

99
499
448
51
345
101
91
62

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

-

91

vsa vozila

-

39
257

vsa vozila
vsa vozila

-

108

vsa vozila

-

79

vsa vozila

-

475
169
200

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

-

32

vsa vozila

-

40

vsa vozila

-

34

vsa vozila

-

545
241
145

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

-

32

vsa vozila

-

30

vsa vozila

-

24

vsa vozila

-

24

vsa vozila

-

22

vsa vozila

-

27

vsa vozila

-

158

vsa vozila

-

135

vsa vozila

-

135

vsa vozila

-

205
178
237

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

-

vsa vozila

-

vsa vozila

-

vsa vozila
vsa vozila

-

vsa vozila

-

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
36.796 m

-

Temniška
190
ulica 23
Temniška
odcep Temniška ulica
47
ulica 19
Naklo–Cegelnica–Strahinj
LC 280.021
1.796
za malim Naklim
LZ 280.212
560
Glavna cesta
odcep Pivka
222
76
skozi Podreber
JP 781.821
150
odcep Podreber
Podreber 16
165
skozi Podreber
Podreber 25
237
Pivka 2
JP 781 761
326
Skupna dolžina javnih poti v Občini Naklo:
Temniška ulica

Stran

Stran
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6. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena
Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list
RS, št. 49/97, 113/09) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije
Republike Slovenije za ceste št. 37162-3/2011 z dne 3. 5.
2011.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
veljati začne z dnem soglasja ministra, pristojnega za področje
predšolske vzgoje.
Št. 602-0003/2011
Naklo, dne 13. junija 2011

7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati na območju Občine Naklo Odlok o kategorizaciji občinskih cest Občine
Naklo (UVG, št. 29/98).

Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0020/2010-6(2011)
Naklo, dne 13. junija 2011
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

2431.

Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2
na otroka v vrtcu v javnem zavodu Osnovna
šola Naklo v šolskem letu 2011/2012

Na podlagi 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni
list RS, št. 88/07) in 10. člena Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih
pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47/10)
je Občinski svet Občine Naklo na 4. seji dne 13. 6. 2011
sprejel

SKLEP
o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na
otroka v vrtcu v javnem zavodu Osnovna šola
Naklo v šolskem letu 2011/2012
1. člen
Javni zavod Osnovna šola Naklo zaradi zagotovitve
notranje igralne površine (najmanj 3 m2 na otroka), določene
v Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za
prostor in opremo vrtca, ne bi mogel sprejeti vseh vpisanih
otrok v vrtec. Občina Naklo intenzivno izvaja aktivnosti za
odprtje dveh novih oddelkov ter za začetek gradnje novega
vrtca.
2. člen
Zagotavljanje notranje igralne površine (najmanj 3 m2
na otroka), določene v Pravilniku o normativih in minimalnih
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ne bi omogočilo
sprejema vseh vpisanih otrok v vrtec, zato soglašamo z manjšo notranjo igralno površino od 3 m2 na otroka v šolskem letu
2011/2012, in sicer:
– 3 m2 notranje igralne površine na otroka za otroke do
drugega leta starosti,
– 2,6 m2 notranje igralne površine na otroka za otroke od
drugega do tretjega leta starosti in
– 1,75 m2 notranje igralne površine na otroka za otroke
od tretjega leta starosti do vstopa v šolo.

PIRAN
2432.

Odlok o spremembi Odloka o začasni
zemeljski deponiji na območju letališča
v Sečovljah

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena
Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic,
št. 46/2007)

RAZGLAŠAM ODLOK
o spremembi Odloka o začasni zemeljski
deponiji na območju letališča v Sečovljah,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne
14. 6. 2011.
Št. 35004-33/2000-2011
Piran, dne 21. junija 2011
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne
objave Primorskih novic, št. 46/07) je Občinski svet Občine
Piran na 6. redni seji dne 14. 6. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o začasni zemeljski
deponiji na območju letališča v Sečovljah
1. člen
Sprejme se Odlok o spremembi odloka o začasni zemeljski deponiji na območju letališča v Sečovljah (Uradne objave
Primorskih novic, št. 17/02 in 28/2005).
2. člen
Besedilo 4. člena odloka se črta in nadomesti z novim
besedilom, ki glasi:
»Začasna deponija se odpre za obdobje do 15. 6. 2014,
z namenom uporabe deponiranega izkopnega materiala pri
sanaciji čelnih in visokovodnih nasipov.«
3. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35004-33/2000-2011
Piran, dne 14. junija 2011
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico/2, 76/08, 79/09 e 51/10)
e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – testo unico (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 46/2007)

PROMULGO
il Decreto di modifica al Decreto sulla discarica
temporanea di materiale di scavo
nel comprensorio dell'aeroporto di Sicciole,
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano
nella seduta del 14 giugno 2011.
N. 35004-33/2000-2011
Pirano, 21 giugno 2011
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

Št.

2433.

52 / 29. 6. 2011 /

Stran

7249

Odlok o dopolnitvi Odloka o programu
opremljanja in merilih za odmero komunalnega
prispevka za Občino Piran

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena
Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic,
št. 46/07)

RAZGLAŠAM
Odlok o dopolnitvi Odloka o programu
opremljanja in merilih za odmero komunalnega
prispevka za Občino Piran,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne
14. junija 2011.
Št. 3505-19/2007
Piran, dne 21. junija 2011
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne
objave Primorskih novic, št. 46/07) je Občinski svet Občine
Piran na 6. redni seji dne 14. 6. 2011 sprejel

Visto l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano – testo
unico (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, n. 46/2007)
il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nella 6ª seduta
ordinaria del 14 giugno 2011 approva il

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja
in merilih za odmero komunalnega prispevka
za Občino Piran

DECRETO
di modifica al Decreto sulla discarica
temporanea di materiale di scavo nel
comprensorio dell’aeroporto di Sicciole

1. člen
S tem odlokom se dopolni Odlok o programu opremljanja
in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Piran
(Uradne objave Primorskih novic, št. 23/29).

Art. 1
È approvato il Decreto di modifica al Decreto sulla discarica temporanea di materiale di scavo nel comprensorio
dell’aeroporto di Sicciole (Bollettino ufficiale delle Primorske
novice, n. 17/02 e 28/2005).
Art. 2
Il testo dell’art. 4 è soppresso ed è sostituito dal nuovo
testo che recita come segue:
»La discarica temporanea è istituita per un periodo fino
al 15. 6. 2014 allo scopo di utilizzare il materiale ivi depositato
per il risanamento degli argini frontali e di quelli adibiti al contenimento delle acque dell’alta marea.«
Art. 3
Tutti gli altri articoli rimangono invariati.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
N. 35004-33/2000-2011
Pirano, 14 giugno 2011
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

2. člen
V 16. členu odloka se doda novo, peto alinejo z naslednjo
vsebino:
»– za gradnjo stanovanj, z namenom prodaje pod neprofitnimi pogoji z razpisom opredeljenimi upravičenci, katerih
investitor je občina ali javno podjetje, lahko občinski svet,
na predlog župana, zmanjša ali oprosti plačilo komunalnega
prispevka.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-19/2007
Piran, dne 14. junija 2011
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico/2, 76/08, 79/09
e 51/10) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – testo unico (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice,
n. 46/2007)
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PROMULGO
il Decreto di modifica al decreto sul programma
di realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria e sui criteri di commisurazione degli
oneri di urbanizzazione nel Comune di Pirano,
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano
nella seduta del 14 giugno 2011.
N. 3505-19/2007
Pirano, dne 21 giugno 2011
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
Visto l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano – testo
unico (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, n. 46/2007)
il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nella 6ª seduta
ordinaria del 14 giugno 2011 approva il

DECRETO
di modifica al Decreto sul programma
di realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria e sui criteri di commisurazione degli
oneri di urbanizzazione nel Comune di Pirano
Art. 1
Con il presente Decreto è integrato il Decreto sul programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
e sui criteri di commisurazione degli oneri di urbanizzazione nel
Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice,
n. 23/09).
Art. 2
Nell’art. 16 è aggiunto un nuovo quinto alinea che recita
come segue.
''– nei casi della costruzione di alloggi destinati alla vendita ai beneficiari a condizioni stabilite dal bando di concorso e
non a scopo di lucro, il cui investitore è il comune o un’azienda
pubblica, il consiglio comunale, su proposta del sindaco, può
applicare la riduzione o l’esenzione totale dal pagamento degli
oneri di urbanizzazione.''
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
N. 3505-19/2007
Pirano, dne 14 giugno 2011
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

2434.

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave
PN, št. 46/2007, Uradno prečiščeno besedilo) v zvezi z 21. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04,
14/05, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09 in 108/09)
je Občinski svet Občine Piran na 6. redni seji dne 14. 6. 2011
sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
1.
Na nepremičninah parc. št. 5718/4, 5718/6, 5721/2 vse
k. o. Portorož, se vzpostavi status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena – javna cesta.
2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa pridobijo status
grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javna cesta na
podlagi ugotovitvene odločbe, ki jo po uradni dolžnosti izda
občinska uprava Občine Piran. Po pravnomočnosti odločbe
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra se le-ta pošlje
pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, da se na
nepremičninah iz 1. točke tega sklepa zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javna cesta.
3.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-244/2009
Piran, dne 14. junija 2011
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle PN, No. 46/2007 – testo unico) in riferimento
all'art. 21 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (Gazzetta
ufficiale della R.S., No. 102/04, 14/05, 92/05, 93/05, 111/05,
120/06, 126/07, 57/09 e 108/09) il Consiglio comunale del
Comune di Pirano alla 6 ª seduta ordinaria del 14 giugno 2011
approva la seguente

DELIBERAZIONE
sulla costituzione dello status di bene demaniale
edificato di carattere locale
1.
Sugli immobili, particelle catastali n. 5718/4, 5718/6,
5721/2 tutte c.c. di Portorose, si costituisce il regime di bene
demaniale edificato di carattere locale – strada pubblica.
2.
I suddetti immobili acquisiscono lo status di bene demaniale edificato di carattere locale – strada pubblica in base alla
decisione dichiarativa rilasciata d'ufficio dall'Amministrazione
comunale del Comune di Pirano. Passata in giudicato la decisione sulla costituzione del regime di bene demaniale edificato,
la stessa viene inviata in esecuzione al competente Ufficio
tavolare, per l’intavolazione dello status di bene demaniale
edificato di carattere locale – strada pubblica, sugli immobili di
cui al pt. 1 della presente deliberazione.
3.
La presente deliberazione è pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
N. 478-42/2011
Pirano, 14 giugno 2011
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

PODČETRTEK
2435.

409 Rezerve
41

42

»
V EUR
Proračun
leta 2011

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

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

5.908.119

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.378.291

DAVČNI PRIHODKI

3.010.799

700 Davki na dohodek in dobiček

2.399.152

706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

73

43

1.367.492

1.147.142
45.000

721 Prihodki od prodaje zalog

–
45.000
–

3.907.922
50.600
50.600

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

V.

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

VI.

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

–719.277

2.200

2.200

500 Domače zadolževanje

–

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

177.700

55

ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

216.350

–

3.907.922

430 Investicijski transferi

ZADOLŽEVANJE

–

–

INVESTICIJSKI TRANSFERI

377.863

–

IX.

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

X.

177.700
–894.777
894.777

PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in
posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt
razvojnih programov so priloga k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011.
Št. 032-042/2011
Podčetrtek, dne 17. junija 2011

731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI

1.484.828

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.484.828

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

6.627.396

40

TEKOČI ODHODKI

1.221.436

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

176.475

401 Prispevki delodajalca za socialno
varnost

27.746

402 Izdatki za blago in storitve

INVESTICIJSKI ODHODKI

ZADOLŽEVANJE (500)

730 Prejete donacije iz domačih virov
74

458.160

50

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

PREJETE DONACIJE

413 Drugi tekoči domači transferi

233.784

2.500

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premož.

138.858

RAČUN FINANCIRANJA (VII.-VIII.)

712 Denarne kazni

KAPITALSKI PRIHODKI

819.520

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

VII.

1.500

714 Drugi nedavčni prihodki
72

30.900

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

C)

711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.447.438

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2011
(Uradni list RS, št. 108/10) se spremeni prvi odstavek 2. člena
tako, da se glasi:

704 Domači davki na blago in storitve

54.080

414 Tekoči transferi v tujino

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek
za leto 2011

703 Davki na premoženje

7251
43.000

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 17. ter 107. člena
Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 6. redni seji dne 16. 6. 2011
sprejel

70

Stran

403 Plačila domačih obresti

Odlok o rebalansu proračuna Občine
Podčetrtek za leto 2011

Skupina/Podskupina kontov

52 / 29. 6. 2011 /

920.135

Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

2436.

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Pristava

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni
list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 6. redni seji dne 16. 6. 2011 sprejel
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Št.
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Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra v k.o. Pristava

meta (Uradni list RS, št. 40/09 in 41/11) je Občinski svet Občine
Škofja Loka na 7. redni seji sprejel

1.
Ukine se status zemljišča v splošni rabi, parc. št. 1022/3,
funkcionalni objekt, v površini 59 m2 in parc. št. 1358/5, neplodno, v površini 172 m2, k.o. 1210 – Pristava.

SKLEP
o določitvi parkirnih površin, na katerih
je uvedeno plačilo parkirnine

2.
Nepremičnini iz 1. točke tega sklepa prenehata imeti značaj zemljišča v splošni rabi in postane last Občine Podčetrtek.
Po vpisu lastninske pravice v korist in na ime Občine
Podčetrtek bo za navedeni nepremičnini sklenjen pravni posel
po postopku in na način, ki ga določajo predpisi.

1. člen
S tem sklepom se določijo javne parkirne površine pred
zdravstvenim domom Škofja Loka, kjer se plačuje parkirnina,
njena višina, način in čas plačevanja.

3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-047/2011
Podčetrtek, dne 17. junija 2011
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

2437.

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Verače

2. člen
Parkirišče pred zdravstvenim domom Škofja Loka (51 parkirnih mest), se določi kot javna parkirna površina, kjer je potrebno plačevati parkirnino.
3. člen
Višina parkirnine na označenih parkirnih prostorih znaša:
– za prvi dve uri enkrat dnevno brezplačno,
– 0,50 € za vsake naslednje pol ure.
4. člen
Za plačilo parkirnine se uporabljajo naprave za izdajanje
parkirnih listkov (parkomati).
5. člen
Na parkirnih prostorih se čas prihoda vozila označi s
parkirnim listkom.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni
list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 6. redni seji dne 16. 6. 2011 sprejel

6. člen
Parkiranje je plačljivo od ponedeljka do petka, med 7. in
17. uro in ob sobotah med 7. in 13. uro.

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra v k.o. Verače

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 8. 2011 dalje.

1.
Ukine se status zemljišča v splošni rabi, parc. št. 2062/3,
pot, v površini 48 m2 in parc. št. 2062/5, pot, v površini 234 m2,
k.o. 1233 – Verače.

Št. 371-007/2009
Škofja Loka, dne 16. junija 2011
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

2.
Nepremičnini iz 1. točke tega sklepa prenehata imeti značaj zemljišča v splošni rabi in postane last Občine Podčetrtek.
Po vpisu lastninske pravice v korist in na ime Občine
Podčetrtek bo za navedeni nepremičnini sklenjen pravni posel
po postopku in na način, ki ga določajo predpisi.
3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-046/2011
Podčetrtek, dne 17. junija 2011
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

ŠKOFJA LOKA
2438.

Sklep o določitvi parkirnih površin, na katerih
je uvedeno plačilo parkirnine

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni
list RS, št. 33/10) in 17. člena Odloka o ureditvi cestnega pro-

ŠKOFLJICA
2439.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
na nepremičninah, s parc. št. 1785/14, 1785/8
in 1790/10, vse k.o. Pijava Gorica (1698)

V skladu s 23. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo ter spremembe) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS,
št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 7. redni
seji dne 16. 6. 2011 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
na nepremičninah, s parc. št. 1785/14, 1785/8
in 1790/10, vse k.o. Pijava Gorica (1698)
1. člen
Ukine se javno dobro na parc. št. 1785/14 – pot, v izmeri
71 m2, parc. št 1785/8 – dvorišče, v izmeri 185 m2 in parc.

Uradni list Republike Slovenije
št. 1790/10 – dvorišče, v izmeri 23 m2, vse vpisane v zemljiškoknjižni vložek št. 937, k.o. Pijava Gorica (1698).
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti
značaj javnega dobra in postanejo last Občine Škofljica in se
vknjižijo kot lastnina Občine Škofljica.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenija.
Št. 7113-19/2011
Škofljica, dne 16. junija 2011
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

TREBNJE
2440.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za bencinski
servis ob Obrtni coni Trebnje

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju –
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP (106/10 – popr.)) in 32. člena Statuta Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 45/07) je župan Občine Trebnje sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za bencinski servis
ob Obrtni coni Trebnje
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Na podlagi izkazanega investicijskega interesa družbe
Petrol d.d. se izdela OPPN za bencinski servis Trebnje, na
območju zahodno od regionalne ceste R1, odsek Trebnje–Mokronog, približno 500 m od križišča z regionalne ceste Trebnje
in Trebnje–Novo mesto.
Podane so temeljne usmeritve razvoja mesta Trebnje v
okviru urbanistične zasnove (Uradni list RS, št. 49/93), ki to
območje opredeljuje znotraj območja urbanih središč.
Na območju predvidenem za bencinski servis so sprejete
Programske zasnove za bencinski servis Trebnje – Petrol (Uradni list RS, št. 67/93, popr. 8/94), ki so bile podlaga za sprejem
Lokacijskega načrta za bencinski servis v Trebnjem (Uradni list
RS, št. 69/93), ki pa glede na današnje standarde in potrebe ne
ustreza razmeram časa.
V sklopu ureditev potrebnih za bencinski servis, se v sklopu OPPN načrtujejo tudi prometne in hidrološke ureditve.
2. člen
(območje urejanja in obseg priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta)
Območje predvidenih ureditev zajema del regionalne
ceste R1-1162 Trebnje–Mokronog in zajema območje v lasti
družbe Petrol d.d., vključno z nekategorizirano cesto v njihovi
lasti.
Obravnavano območje meri približno 7000 m2, in sicer
zemljišča s parcelnimi številkami:
542/2, 815/5, 815/2, 815/20, 815/18, 815/16, 815/15,
815/36 delno, 547/5 delno, 815/38 delno, vse k.o. Trebnje in
1173/58, 1173/4, 1173/59, 1173/60 delno, 1173/85 delno, 609/2
delno, k.o. Medvedje selo.
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Kolikor se pokaže kot potrebno, se v območje obravnave
vključijo tudi vsi koridorji infrastrukture, za katero bo potrebno
izvesti priključke izven ožjega območja OPPN.
Ureditve posegajo na regionalno cesto. Na območju se
nahaja podzemni kabelski vod distribucijskega elektroenergetskega omrežja. Drugih varstvenih pasov in varovanih območij
na območju OPPN ni.
V fazi pridobivanja smernic bo pristojno ministrstvo
opredelilo, ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje. Program opremljanja zemljišč s komunalno
infrastrukturo občina izvede naknadno in ni predmet tega
postopka.
3. člen
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih
mora upoštevati pri pripravi OPPN-ja so:
1. Prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana Občine Trebnje,
2. Urbanistična zasnova Trebnje (Uradni list RS,
št. 49/93),
3. Programske zasnove za bencinski servis Trebnje – Petrol (Uradni list RS, št. 67/93),
4. Lokacijski načrt za bencinski servis v Trebnjem (Uradni
list RS, št. 69/93),
5. podatki o obstoječih in planiranih infrastrukturnih vodih
in napravah,
6. podatki o naravnih lastnostih prostora,
7. drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve
sosednjih območij, prometne rešitve ...),
8. podatki investitorja.
V izdelavi so še naslednje strokovne podlage, ki jih je
potrebno upoštevati pri pripravi OPPN:
1. Kapacitetna študija priključevanja bencinskega servisa
na regionalno cesto R1-215/1162, ki jo zahteva v svojih smernicah DRSC.
2. Hidrološko hidrotehnično poročilo, ki ga zahteva v svojih smernicah MOP, ARSO.
3. Idejna zasnova bencinskega servisa Trebnje, Petrol
d.d. Ljubljana.
Glede na predvideno obremenitev servisa in glede koncept modularnosti tovrstnih objektov, ki ga ima investitor, je bila
najboljša varianta izbrana v fazi idejne zasnove.
4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
45 dni Izdelava osnutka
40 dni Pridobivanje smernic
30 dni Izdelava dopolnjenega osnutka
70 dni Javna razgrnitev in javna obravnava
15 dni Priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve
in javne obravnave
30 dni Obravnava na občinskem svetu
30 dni Izdelava predloga
40 dni Pridobivanje mnenj
15 dni Izdelava usklajenega osnutka
30 dni Obravnava na občinskem svetu
15 dni Sprejem odloka.
Navedeni roki predstavljajo oceno in so odvisni od zahtev
nosilcev urejanja prostora in od dinamike zasedanj občinskega
sveta.
V primeru, da bo za pripravo OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se roki ustrezno podaljšajo.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati
smernice in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh
od prejema poziva.
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V postopek bodo vključeni naslednji nosilci urejanja:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za CPVO, Dunajska 48, Ljubljana, (varstvo okolja)
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja
spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto, (varstvo voda)
3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova10, 1000 Ljubljana (kulturna dediščina)
4. Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za
ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest,
izpostava Novo mesto, Ljubljanska c. 47, Novo mesto, (državne ceste)
5. Slovenske železnice d.o.o., Področje za nepremičnine, Kolodvorska 11, Ljubljana (železnice)
6. Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje, (občinske ceste, javna razsvetljava, vodovod, hidrantno omrežje, kanalizacija, odvoz smeti)
7. Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto, (elektroenergetsko
omrežje)
8. Butan plin d.d., Verovškova ulica 70, Ljubljana
9. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge
tehnične ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana, (varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami)
in ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
10. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a,
Novo mesto, (telekomunikacije)
11. Krajevna skupnost Trebnje.
Če se v postopku priprave OPPN načrta ugotovi, da
je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso
našteti v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja
pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati
smernice in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh
od prejema poziva.
6. člen
(obveznost financiranja)
Pripravljavec OPPN: Občina Trebnje
Naročnik OPPN: Petrol d.d.
Izdelavo OPPN financira družba Petrol d.d.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se objavi na spletni strani
Občine Trebnje.
Št. 007-5/2011
Trebnje, dne 20. junija 2011
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

2441.

Sklep o začetku priprave Sprememb
in dopolnitev Odloka o spremembah Odloka
o zazidalnem načrtu za območje T 6-2 »Obrtna
cona Trebnje«

Na podlagi prvega odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08
– ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10) in 32. člena
Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je župan
Občine Trebnje dne 20. 6. 2011 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev
Odloka o spremembah Odloka o zazidalnem
načrtu za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje«
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in
dopolnitev Odloka o spremembah Odloka o zazidalnem
načrtu za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje«
1) Ocena stanja:
Na celotnem območju T6-2 »Obrtna cona Trebnje« podlago za izdajo upravnih dovoljenj za posege v prostor predstavlja
Odlok o spremembah Odloka o zazidalnem načrtu za območje
T 6-2 »Obrtna cona Trebnje« (Uradni list RS, št. 53/01). Na
podlagi tega je bilo v letu 2002 pridobljeno gradbeno dovoljenje za poslovni objekt na parcelni št. 542/1, k.o. Trebnje
(št. dov.: 35195-51/00-13-05, z dne 14. 10. 2002) – za objekt,
za katerega se izdelujejo spremembe odloka (v nadaljevanju:
spremembe in dopolnitve ZN).
Glede na izkazano potrebo pri izvedbi nadzidave prizidka
k že izvedenemu pritličnemu prizidku poslovnega objekta, se
je izkazalo, da v veljavnem odloku v prostorskem izvedbenem
aktu ni moč najti pravne osnove za izdajo gradbenega dovoljenja v skladu s projektno rešitvijo objekta. V odloku je predvidena mansarda s kolenčnim zidom 1,4 m.
2) Razlogi:
Razlog za začetek postopka priprave Sprememb in dopolnitev, ki bo na tej parcelni številki dopolnil Odlok o spremembah
ZN, je pobuda lastnika zemljišča, ki želi na obravnavanem
območju izvesti ravno streho brez kolenčnega zida na že obstoječem pritličju prizidka poslovnega objekta. Drugih sprememb
ni predvidenih.
3) Pravna podlaga:
Spremembe in dopolnitve ZN se pripravijo v skladu z
določili ZPNačrt-a in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list
RS, št. 99/07), z upoštevanjem Urbanistične zasnove Trebnje
(Uradni list RS, št. 49/93) ter vse zakonodaje in predpisov v
zvezi s prostorom.
V skladu z določbami 61.a člena ZPNačrt-a se postopek
sprememb in dopolnitev ZN pripravi in sprejema po skrajšanem postopku, saj spremembe ne bodo vplivale na celovitost
načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč
in objektov.
2. Območje OPPN
Območje sprememb in dopolnitev ZN ne obsega celotno
območje ZN, temveč samo eno parcelo. Območje obravnave
se nahaja znotraj Obrtne cone Trebnje T6-2 na parcelni številki 542/1, k.o. Trebnje. Glede na tlorisni gabarit, se objekt ne
spreminja in ostaja v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem.
Tako ostaja površina sprememb in dopolnitev ZN območja nespremenjena. Spreminja se le izvedba mansarde, ki se zaradi
funkcionalno-tehničnih zahtev izvede ravna, brez kolenčnega
zidu.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine, podatke o prostoru ter
že izdelane strokovne podlage/idejne rešitve, in sicer:
– Urbanistična zasnova Trebnje (Uradni list RS,
št. 49/93);
– Odlok o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za območje T6-2 – Obrtna cona Trebnje (Uradni list RS, št. 53/01);
– Gradbeno dovoljenje št.: 35195-51/00-13-05, z dne
14. 10. 2002, izdal: UE Trebnje;
– Strokovno podlago: »Izris iz grafičnega dela spremembe
zazidalnega načrta za območje T6-2 »Obrtna cona Trebnje«,
(LineA, 2002);
– Podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih.
Strokovne rešitve za spremembe in dopolnitve ZN se
izdelajo na podlagi razvojne (funkcionalno-tehnične) potrebe
investitorja.

Uradni list Republike Slovenije
4. Roki za pripravo OPPN
Faznost
1. faza: sklep o začetku postopka
izdelave spremembe ZN ter objava
sklepa
2. faza: izdelava osnutka

Št.

Roki
junij 2011

20 dni po prejemu
vseh podatkov
3. faza: pridobivanje smernic, njihovo 15 dni
usklajevanje
4. faza: izdelava dopolnjenega
15 dni po izvedenih
osnutka
usklajevanjih oziroma
zadnje prejete
smernice
5. faza: javna razgrnitev in javna
15 dni
obravnava
6. faza: priprava stališč do pripomb 5 dni
in gradiva za OS predstavitev na OS
7. faza: izdelava predloga
30 dni
8. faza: posredovanje in pridobivanje 15 dni
mnenj
9. faza: priprava usklajenega
10 dni od zadnjega
predloga
prejetega mnenja
10. faza: izdelava gradiva za OS in 10 dni od zadnjega
predstavitev na Občinskem svetu
prejetega mnenja
11. faza: priprava končnega akta
10 dni od potrditve na
Občinskem svetu
12. faza – objava v uradnem glasilu 15 dni
Okvirni predvideni roki se, zaradi nepredvidljivih zahtev in
pogojev v postopku, lahko tudi spremenijo. Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje,
se postopek in roki dopolnijo s postopkom izvedbe celovite
presoje vplivov na okolje.
5. Nosilci urejanja prostora
(1) Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji sodelovati naslednji
nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci:
– JP Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska
cesta 7, 8000 Novo mesto;
– Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje;
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo
mesto;
– Butan plin d.d., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana;
– RS Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za
ceste – DRSC, izpostava Novo mesto; Ljubljanska 47.
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
ki niso našteti v tem odstavku, se njihove smernice in mnenja
pridobijo naknadno v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo glede na to, da gre
za skrajšani postopek v skladu z 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) podati
smernice in mnenje v 15 dneh od podane vloge. V primeru,
če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko
določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom
ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora pripravljavec
upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev
zagotavlja: investitor – Bevec Jože, Dolenja Dobrava 10, 8210
Trebnje.
7. Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2011
Trebnje, dne 20. junija 2011
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
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VUZENICA
2442.

Odlok o predkupni pravici Občine Vuzenica

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 ZLS – UPB1) in 15. člena
Statuta Občine Vuzenica – UPB (MUV, 31/10) je Občinski svet
Občine Vuzenica na 8. seji dne 16. 6. 2011 sprejel

ODLOK
o predkupni pravici Občine Vuzenica
1. člen
Ta odlok določa območja predkupne pravice Občine Vuzenica in način uveljavljanja predkupne pravice na teh območjih.
2. člen
Predkupna pravica Občine Vuzenica na nepremičninah
velja na celotnem območju poselitve v občini ter na območju
obstoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov
izven poselitvenih območij ali delu teh območij v občini.
3. člen
Območja poselitve po tem odloku so območja naselij in
območja predvidena za njihovo širitev, ki so kot takšna določena v občinskih prostorskih aktih. Poselitvena območja po
tem odloku so stavbna zemljišča, kot jih določajo predpisi o
prostorskem načrtovanju in so kot takšna določena v občinskih
prostorskih aktih.
4. člen
Območja obstoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov so območja zgrajenih infrastrukturnih omrežij
in objektov ter območja, predvidena za njihovo izgradnjo ali
širitev, ki so kot taka določena v občinskih prostorskih aktih.
5. člen
Do sprejetja prostorske strategije občine in novega prostorskega načrta Občine Vuzenica, veljajo za poselitvena območja ter za območja infrastrukturnih omrežij in objektov po
tem odloku tista območja, ki so opredeljena v veljavnih prostorskih aktih.
6. člen
Javni interes občine, na katerem občina uveljavlja predkupno pravico, se po tem odloku štejejo nepremičnine:
– za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture
in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– za potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva,
šolstva, kulture, znanosti in športa,
– za potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih
stanovanj,
– rekonstrukcije in rušitve po predpisih o graditvi objektov
iz zgornjih točk tega odstavka,
– za območja predvidene poselitve.
7. člen
Območja predkupne pravice po tem odloku so prikazana
v prostorskih izvedbenih aktih občine.
8. člen
Predkupno pravico v imenu in za račun občine uveljavlja
občinska uprava.
9. člen
Kartografsko gradivo za območje predkupne pravice je na
vpogled na Občini Vuzenica.
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10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2011-3
Vuzenica, dne 16. junija 2011
Župan
Občine Vuzenica
Franc Golob l.r.

ZREČE
2443.

Sklep o imenovanju novega člana Občinskega
sveta Občine Zreče

Občinski svet Občine Zreče je na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (UPB-3; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 45/08) ter 16. člena Statuta Občine
Zreče (Uradni list RS, št. 95/08, 55/09 in 57/10) na 7. redni seji
dne 22. 6. 2011 sprejel naslednji

SKLEP
1. člen
Občinski svet Občine Zreče ugotavlja, da je svetniku
Občinskega sveta Občine Zreče Zdenku Kovačecu, rojenemu
30. 3. 1962, stanujočemu Loška gora pri Zrečah 6a, 3214 Zreče, ki je bil izvoljen na lokalnih volitvah 2010 dne 10. 10. 2010
in katerega mandat je bil potrjen na 1. konstitutivni seji Občinskega sveta Občine Zreče, dne 27. 10. 2010, zaradi odstopne
izjave prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Zreče
dne 9. 5. 2011.
2. člen
Občinski svet Občine Zreče potrjuje mandat novega člana
Občinskega sveta Občine Zreče, Davorina Hartmana, rojenega 27. 4. 1982, stanujočega Loška gora pri Zrečah 15b, 3214
Zreče.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Zreče in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 011-0013/2011-7
Zreče, dne 23. junija 2011
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

ŽALEC
2444.

Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine
Žalec v najem (ZAKUP)

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 in spremembe), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Zakona
o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03) je Občinski
svet Občine Žalec seji dne 24. 6. 2011 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec
v najem (ZAKUP)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo način, pogoji, postopek in merila za oddajo zemljišč v lasti Občine Žalec v najem
(zakup).
(2) Stavbna zemljišča v lasti Občine Žalec se oddajo v
najem v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
(3) Kmetijska zemljišča v lasti Občine Žalec se oddajo v
zakup v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, pri čemer
se višina zakupnine za kmetijska zemljišča določi po ceniku
najema in zakupa zemljišč v lasti Občine Žalec (v nadaljnjem
besedilu: cenik).
2. člen
(1) Zemljišča v lasti Občine Žalec, ki jih Občina začasno
ne potrebuje, se oddajo v najem za določen čas največ pet let.
Najemno razmerje se lahko izjemoma podaljša za nadaljnjih
pet let.
(2) V najem za določen čas največ enega leta se lahko
oddajo tudi zemljišča, ki so zajeta v letnem načrtu razpolaganja,
pa postopek javne dražbe, javnega zbiranja ponudb oziroma
sklenitve neposredne pogodbe ni bil uspešno zaključen.
II. POSTOPEK ZA ODDAJO ZEMLJIŠČA V NAJEM
3. člen
(1) Zemljišče se odda v najem na podlagi neposredne
pogodbe, če je predviden letni prihodek od njegove oddaje
nižji od 10.000,00 €, sicer se uporabita metoda javne dražbe
ali metoda javnega zbiranja ponudb ne glede na cene najema
zemljišč po ceniku.
(2) Če je metoda javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb neuspešna, se lahko zemljišče odda v najem na podlagi
neposredne pogodbe.
4. člen
Namera o oddaji zemljišč v najem se objavi na uradni
spletni strani Občine Žalec, najmanj petnajst dni pred javno
dražbo, javnim zbiranjem ponudb oziroma sklenitvijo neposredne pogodbe.
5. člen
Pisne vloge za najem zemljišča z navedbo parcelne številke in katastrske občine s priloženo mapno kopijo prosilci
posredujejo na naslov: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5,
3310 Žalec.
6. člen
Na podlagi popolne vloge pristojni delavec občinske uprave skupaj s prosilcem opravi ogled zemljišča na terenu.
7. člen
Če je za najem istega zemljišča več interesentov, se leto odda v najem po metodi javne dražbe ali javnega zbiranja
ponudb, pri čemer se zemljišče odda v najem najugodnejšemu
ponudniku ne glede na cene najema zemljišč po ceniku.
8. člen
(1) Občinska uprava vodi evidenco vseh zemljišč v lasti
Občine Žalec in register vseh sklenjenih najemnih pogodb za
zemljišča, ki so predmet oddaje v najem po tem pravilniku.
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(2) Občinska uprava, pred oddajo zemljišča v najem,
pridobi mnenje Mestne skupnosti oziroma Krajevne skupnosti.
III. NAJEM ZEMLJIŠČA
9. člen
(1) Zemljišče se odda v najem s sklenitvijo pogodbe o
oddaji zemljišča v najem.
(2) Pogodba mora vsebovati:
– zemljiškoknjižne in katastrske podatke o zemljišču),
– namen, za katerega se bo zemljišče uporabljalo,
– višino najemnine,
– trajanje najemnega razmerja,
– način plačevanja najemnine ter sankcije v zvezi z
neplačilom,
– način prenehanja najemnega razmerja ter
– druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih
strank.
10. člen
Najemnik ne sme oddati zemljišča v podnajem, razen
izjemoma, ob izrecnem predhodnem pisnem soglasju najemodajalca.
11. člen
Najemno razmerje preneha:
– s potekom časa, za katerega je pogodba sklenjena,
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe,
– s pisno odpovedjo katerekoli pogodbene stranke,
– z odstopom najemodajalca od pogodbe,
– z neplačilom najemnine za tekoče leto,
– z ugotovitvijo javne koristi.
12. člen
Vsaka pogodbena stranka lahko pisno odpove pogodbo
s 6-mesečnim odpovednim rokom.
13. člen
Najemodajalec lahko kadarkoli, brez odpovednega
roka, odstopi od pogodbe, če ugotovi:
– da obstaja dolžnost vrnitve zemljišča v denacionalizacijskem postopku,
– da najemnik ne uporablja zemljišča v skladu z najemno pogodbo,
– da najemnik ne plača najemnine za tekoče leto,
– da najemnik kako drugače krši pogodbena določila,
– da zemljišče potrebuje zaradi javne koristi.
14. člen
Javna korist je izkazana, če je zemljišče namenjeno
za gradnjo objektov javne infrastrukture in drugih objektov
javnega pomena.
IV. ZAKUP KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA
15. člen
(1) Na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih je predmet zakupa kmetijsko zemljišče (lahko s pripadajočimi objekti, napravami in dolgoletnimi nasadi).
(2) Zemljišče se odda v zakup s sklenitvijo pogodbe o
oddaji zemljišča v zakup.
(3) Pogodba o zakupu kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: zakupna pogodba) mora vsebovati zlasti:
– zemljiškoknjižne in katastrske podatke o zemljišču),
– namen, za katerega se bo zemljišče uporabljalo,
– višino zakupnine,
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– trajanje zakupnega razmerja,
– način plačevanja zakupnine ter sankcije v zvezi z
neplačilom,
– način prenehanja zakupnega razmerja ter
– druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih
strank.
16. člen
(1) Doba zakupa mora ustrezati namenu uporabe zakupnega zemljišča in ne sme biti krajša kot:
– 25 let, če naj rabi zemljišče osnovanju vinogradov,
sadovnjakov ali hmeljišča,
– 15 let, če naj rabi zemljišče osnovanju nasadov hitrorastočih listavcev,
– 10 let, če naj rabi zemljišče za druge namene.
(2) Prav tako lahko da zakupodajalec zemljišča v zakup
za krajši čas osebi, ki se po tem zakonu ne šteje za kmeta
in v primerih, ko je vložena zahteva za vrnitev nepremičnine
v naravi po določbah zakona o denacionalizaciji ali drugih
predpisih.
(3) Zakupna pogodba se podaljša za prvotno dogovorjeno dobo, če najmanj v šestmesečnem roku pred iztekom
pogodbe nobena pogodbena stranka pisno ne odpove pogodbe razen, če se stranki dogovorita drugače.
17. člen
(1) Zakupna pogodba lahko vsak čas sporazumno preneha.
(2) Zakupna pogodba preneha tudi, če zakupno zemljišče v skladu z zakonom preneha biti kmetijsko zemljišče.
18. člen
Prednost za sklenitev zakupne pogodbe ima:
– solastnik,
– kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na
zemljišče, ki se daje v zakup (kmet mejaš),
– prosilec, ki že ima sklenjeno zakupno pogodbo.

pnik:

19. člen
Zakupodajalec, sme od pogodbe odstopiti, če zaku-

– ne rabi zemljišča kot dober gospodar,
– obdeluje zakupno zemljišče v nasprotju s sklenjeno
pogodbo,
– v nasprotju z zakupno pogodbo daje zakupno zemljišče v podzakup,
– tudi po opominu zakupodajalca uporablja zemljišče v
nasprotju s pogodbo ali na način, ki povzroča škodo imetju
zakupodajalca,
– ne plača zakupnine v 15 dneh po prejetem opominu,
– če zasadi na zemljišču, ki ga ima v zakupu, trajne
nasade ali gradi objekte brez soglasja lastnika.
V. OSNOVE IN MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE
NAJEMNIN (ZAKUPNIN) ZA ZEMLJIŠČA
20. člen
Najemnine in zakupnine od oddanih zemljišč so prihodek proračuna občine.
21. člen
(1) Višina letnih najemnin in zakupnin je določena s
cenikom najema in zakupa zemljišč v lasti Občine Žalec,
ki ga je potrdil Občinski svet Občine Žalec in se vsako leto
poviša za indeks cen življenjskih potrebščin.
(2) V primeru, da nastopi obveznost plačila davka na
dodano vrednost, ga plača najemnik oziroma zakupnik.

Stran

7258 /

Št.

52 / 29. 6. 2011

Uradni list Republike Slovenije

22. člen
Najemnina oziroma zakupnina za posamezno najemno
oziroma zakupno pogodbo ne more biti nižja kot 50 €.
23. člen
Če najemodajalec odpove najemno razmerje zaradi
dolžnosti vrnitve zemljišča v denacionalizacijskem postopku
oziroma najemno razmerje preneha zaradi ugotovitve javne
koristi, se najemniku vrne že plačana najemnina brez obresti
za čas, ko zemljišča ne more več uporabljati.

Priloga 2: CENIK ZAKUPA ZEMLJIŠČ V LASTI OBČINE ŽALEC
KATASTRSKA KULTURA

KATEGORIJA

ZAKUPNINA
V €/ha

njiva

1–3

151,20

njiva

F4–6

137,50

njiva

7–8

116,80

travnik

1–4

130,60

travnik

5–8

103,70

pašnik

1–2

55,00

pašnik

3–4

41,20

pašnik

5–6

27,50

pašnik

7–8

13,70

sadovnjak

1–4

171,80

sadovnjak

5–8

137,40

vinograd

1–3

137,40

vinograd

4–6

123,60

vinograd

7–8

103,00

hmeljišče

1–8

151,20

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Mestna skupnost in Krajevne skupnosti v Občini Žalec
morajo pri oddaji zemljišč, ki so v last krajevnih skupnosti, v
najem ali zakup upoštevati določila tega pravilnika.
25. člen
Vsi že začeti postopki oddaje zemljišč v najem ali zakup
se izvedejo po določbah tega pravilnika.
26. člen
Že sklenjene pogodbe o najemu (zakupu) nepremičnin
ostanejo v veljavi do izteka.
27. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 464-04-0054/2011
Žalec, dne 23. junija 2011
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

2445.

Priloga 1: CENIK NAJEMA ZEMLJIŠČ V LASTI OBČINE ŽALEC
Z najemnikom se sklene pogodba o oddaji zemljišča v najem v skladu s Pravilnikom o oddajanju zemljišč v lasti Občine
Žalec v najem in tem cenikom.
NAMEN UPORABE

Minimalna
letna €/m2

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o kriterijih za odlog in obročno
odplačilo komunalnega prispevka

Na podlagi 77. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11), četrtega odstavka 7. člena Pravilnika o
merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS,
št. 95/07), četrtega odstavka 18. člena Odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS,
št. 25/09) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 23. 6.
2011 sprejel

2011
funkcionalno zemljišče k stanovanjskemu
objektu (dvorišče, parkirišče, dostopna pot,
zelenica, garaže …)

0,35

funkcionalno zemljišče k poslovnemu objektu
(dvorišče, parkirišče, dostopna pot, zelenica,
garaže …)

0,69

odprto skladišče

0,60

prodajni kioski
športna igrišča I (nogometno, lokostrelsko,
vadišča za živali …)
športna igrišča I (tenis, kamp, golf ...)
reklamne table (po m2 reklamne površine)
ograjene površine za rejo živali
Letni vrtovi

169,72
0,0123
0,03473
20,62
0,0123
34,39

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o kriterijih za odlog in obročno odplačilo
komunalnega prispevka
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o
kriterijih za odlog in obročno odplačilo komunalnega prispevka
(Uradni list RS, št. 28/10, 33/10 – popr.).

glasi:

2. člen
Naziv pravilnika se spremeni in dopolni, tako da sedaj

»Pravilnik o kriterijih za odlog plačila, oprostitve, olajšave
in obročno odplačilo komunalnega prispevka«.
3. člen
Dopolni se 1. člen tako, da se za besedo Žalec doda besedilo: »in določa kriterije za oprostitve in olajšave pri odmeri
komunalnega prispevka«.
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4. člen
V drugem odstavku drugega člena se številka »6« nadomesti s številko »24«.
5. člen:
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo stanovanjske hiše, prilagojene stalnemu bivanju invalidnih oseb – paraplegikov ali tetraplegikov do sorazmerne višine solastniškega
deleža osebe iz pete alineje tega člena, pod naslednjimi
pogoji:
– da gre za gradnjo enostanovanjske stavbe;
– da je iz PGD projekta, priloženega vlogi za odmero
komunalnega prispevka, razvidno, da je načrtovana stanovanjska hiša, ki se uvršča med objekte vrste Enostanovanjske stavbe (faktor dejavnosti objekta 1) in da je prilagojena
bivanju invalidnih oseb;
– da neto tlorisna površina objekta ne presega 150 m2;
– da površina gradbene parcele, ki se upošteva v odmeri
komunalnega prispevka, ni večja od 600 m2;
– da je investitor ali eden od soinvestitorjev hkrati tudi
lastnik ali solastnik nepremičnine, za katero se odmerja komunalni prispevek in je invalidna oseba – paraplegik ali tetraplegik, kar oseba dokazuje z odločbo ZPIZ-a ali medicinsko
dokumentacijo;
– da oseba iz prejšnje alineje tega člena v preteklosti še
ni uveljavila olajšave ali oprostitve pri plačilu komunalnega
prispevka v Občini Žalec.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka vloži zahtevek za priznanje olajšave iz tega člena v roku 8 dni po vložitvi popolne vloge za odmero komunalnega prispevka.
Investitor iz pete alineje tega člena se z vložitvijo zahtevka obvezuje, da objekta, za katerega mu je bila priznana
oprostitev, ne bo prodal pred potekom 10 let od dneva izdaje
odločbe o odmeri komunalnega prispevka. V primeru prodaje
pred navedenim rokom se mu po uradni dolžnosti izda nadomestna odločba o odmeri komunalnega prispevka za gradnjo
istega objekta.
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Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Na podlagi 60. člena in smiselni uporabi 50. člena Zakona
o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07,
108/09) ter 16., 24. in 36. člena statuta Občine Žalec (Uradni
list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04,
16/05, 95/05, 23/06) je župan Občine Žalec dne 24. junija
2011 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
I.
Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost, da
se javno razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega

7259

II.
Ureditveno območje OPPN zajema zemljišča parc.
št. *694, *695, 2042/1, 2042/7, 2042/8, 2042/9, 1943/4 – del,
vse k.o. Žalec in 1731/1 – del k.o. Gotovlje.
III.
Dopolnjeni osnutek iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora
Občine Žalec in v prostorih MS Žalec. Javna razgrnitev bo
trajala od 11. 7. do 9. 8. 2011. V času javne razgrnitve bo dne
13. 7. 2011 ob 16.00 uri izvedena javna obravnava v sejni sobi
Občine Žalec.
IV.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni
osnutek podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične
in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo
na Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec
ali na MS Žalec.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si), na oglasni
deski Občine Žalec in MS Žalec ter v časopisu Utrip ali Večer.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-05-0001/2011
Žalec, dne 24. junija 2011
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

2447.
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

Stran

prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu
z ožjim vplivnim območjem (v nadaljevanju OPPN), ki ga je
v juniju 2011 pod št. projekta 610/11 izdelal Razvojni center
Planiranje d.o.o. Celje.

6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-07-0042/2011
Žalec, dne 23. junija 2011
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Dopolnitev Letnega načrta ravnanja
z nepremičnim premoženjem Občine Žalec
za leto 2011

Na podlagi 4. točke 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS,
Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09
– Odl. US, 100/09, 49/10) in 24. člena Statuta Občine Žalec
(Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03,
134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec
na seji dne 23. 6. 2011 sprejel

DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA
ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Žalec za leto 2011
1. člen
V Letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Žalec za leto 2011 z dne 3. februar 2011 se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:.
»Pridobivanje nepremičnega premoženja se načrtuje v
orientacijski vrednosti 1.247.667,00 EUR (PRILOGA 1).«

7260 /
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V prilogi 1 se 15. vrstica spremeni in se sedaj glasi
Zap.
št.

Orientacijska vrednost
v EUR

Vrsta nepremičnine
1001 – k.o. Petrovče, parc. št. 267/2 v izmeri 1724 m2, pozidano zemljišče

370.000,00

V prilogi 1 se v tabelo dodajo naslednje nepremičnine:
Zap.
št.

Orientacijska vrednost
v EUR

vrsta nepremičnine
996 – k.o. Žalec, del parc. št. 328 v izmeri 60 m2 , del parc. št. 329 v izmeri 50 m2 in del parc.
št. 330 v izmeri 96 m2

8.240,00

2. člen
V Letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Žalec za leto 2011 se drugi odstavek 2. člena spremeni
tako, da se glasi:
»Razpolaganje z nepremičnim premoženjem se načrtuje
v orientacijski vrednosti 4.082.675,00 EUR.
(PRILOGA 2).«
V prilogi 2 se v tabelo dodajo naslednje nepremičnine:
STAVBNA ZEMLJIŠČA
Zap.
št.

Orientacijska vrednost
v EUR

Vrsta nepremičnine

996 – k.o. Žalec, parc. št. 1070, 828/16, 828/39, 821/8, 820/5, 820/1
41 995 – k.o. Šempeter v Savinjski dolini, parc. št. 444.S, 447.S in 406/31
1002 – k.o. Kasaze, parc. št. 234.S in 151/184
3. člen
Ta dopolnitev začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-0003/2011
Žalec, dne 23. junija 2011
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

20.000,00
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Uredba o izvajanju uredbe (ES) o pregledu
transakcij, ki so del sistema financiranja
Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada,
s strani držav članic

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju uredbe (ES)
o pregledu transakcij, ki so del sistema
financiranja Evropskega kmetijskega
jamstvenega sklada, s strani držav članic
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določi organ, pristojen za izvajanje nalog v skladu z 11. členom Uredbe Sveta (ES) št. 485/2008 z
dne 26. maja 2008 o pregledu transakcij, ki so del sistema
financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada,
s strani držav članic (UL L št. 143 z dne 3. 6. 2008, str. 1;
v nadaljnjem besedilu: Uredba 485/2008/ES), v Republiki
Sloveniji.
2. člen
(pristojni organ)
Pristojni organ za izvajanje nalog koordinacije in spremljanja uporabe Uredbe 485/2008/ES v skladu z 11. členom
Uredbe 485/2008/ES ter za izvrševanje pregledov tistih subjektov ali njihovih predstavnikov, ki prejemajo ali izvajajo izplačila,
neposredno ali posredno povezana s sistemom financiranja
Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS), je Carinska uprava Republike Slovenije.
3. člen
(posredovanje podatkov)
Na podlagi zahteve je Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja dolžna pristojnemu organu
iz prejšnjega člena posredovati vse podatke, ki jih ta potrebuje
za opravljanje nalog v skladu z Uredbo 485/2008/ES.
4. člen
(prehodna določba)
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano izvrši preglede na področju drugih ukrepov v skladu s
pristojnostmi iz 3. člena Uredbe o izvajanju 11. člena Uredbe
Sveta (EGS) št. 4045/89 o pregledu transakcij, ki so del sistema financiranja Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega
usmerjevalnega in jamstvenega sklada, s strani držav članic in
razveljavitvi Direktive 77/435/EGS (Uradni list RS, št. 55/05),
če so bili načrtovani v programih pregledov pred obdobjem
2011/2012.
5. člen
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6. člen
(uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-36/2011
Ljubljana, dne 29. junija 2011
EVA 2011-1611-0110
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

2449.

Uredba o začasnih izrednih ukrepih na trgu
s svežo zelenjavo

Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežo
zelenjavo
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa začasne izredne ukrepe podpore za
sektor sadja in zelenjave za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra
2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (»Uredba o
enotni SUT«) (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič
spremenjene z Uredbo (EU) št. 1234/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o spremembi Uredbe
Sveta (ES) št. 1234/2007 (Uredba o enotni SUT) v zvezi s
pomočjo, dodeljeno v okviru nemškega alkoholnega monopola
(UL L št. 346 z dne 30. 12. 2010, str. 11), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1234/2007/ES),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne
7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe
Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter
predelanega sadja in zelenjave (UL L št. 157 z dne 15. 6. 2011,
str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 543/2011/EU) in
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 585/2011 z dne
17. junija 2011 o določitvi začasnih izrednih ukrepov podpore
za sektor sadja in zelenjave (UL L št. 160 z dne 18. 6. 2011,
str. 71; v nadaljnjem besedilu: Uredba 585/2011/EU).
2. člen
(ukrepi)
V skladu s 5. členom Uredbe 585/2011/EU se pomoč po
tej uredbi nameni za naslednje ukrepe: umik s trga iz 75. člena
Uredbe 543/2011/EU in 3. člena te uredbe, zeleno obiranje iz
84. člena Uredbe 543/2011/EU in opustitev spravila iz 84. člena
Uredbe 543/2011/EU.
3. člen

(prenehanje veljavnosti)

(umik s trga)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
izvajanju 11. člena Uredbe Sveta (EGS) št. 4045/89 o pregledu
transakcij, ki so del sistema financiranja Jamstvenega oddelka
Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, s strani držav članic in o razveljavitvi Direktive 77/435/EGS
(Uradni list RS, št. 55/05), uporablja pa se za dokončanje pregledov pred obdobjem 2011/2012.

(1) Umik s trga po tej uredbi pomeni, da pogodba, ki jo
ima pridelovalec sklenjeno za odkup posameznih vrst zelenjave
iz 6. člena te uredbe, ne bo izpolnjena zaradi zmanjšanega
povpraševanja s strani končnih uporabnikov, ki je posledica
izrednih razmer na trgu v skladu z Uredbo 1234/2007/ES.
(2) Umik s trga se izvede z uničenjem pridelka ali razdelitvijo humanitarnim organizacijam.
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4. člen
(pristojni organ)

V skladu z 18. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 45/2008) je za izvajanje ukrepov po tej uredbi pristojna
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).
5. člen
(obdobje izvajanja ukrepov)
Pomoč se dodeli za izvajanje ukrepov iz 2. člena te uredbe v obdobju, določenem v 1. členu Uredbe 585/2011/EU.
6. člen
(vrsta zelenjave)
V skladu s prvim odstavkom 1. člena Uredbe 585/2011/EU
se pomoč namenja za naslednje vrste zelenjave:
– paradižnik;
– solata ter kodrolistna endivija in endivija Eskariol;
– kumare;
– sladka paprika in
– bučke.
7. člen
(višine pomoči)
(1) Višine pomoči za vrste zelenjave iz prejšnjega člena
za umik s trga so določene v Prilogi I B Uredbe 585/2011/EU.
(2) Višine pomoči za zeleno obiranje in opustitev spravila,
določene v skladu s četrtim pododstavkom petega odstavka
4. člena Uredbe 585/2011/EU, znašajo glede na ugotovljeno
upravičeno površino:
Primorska
ostala Slovenija
zaščiteni
na
zaščiteni
na
prostor
prostem
prostor
prostem
(eurov/ha) (eurov/ha) (eurov/ha) (eurov/ha)
paradižnik
14.641
1.494
solata
8.752
endivija
kumare
9.072
9.072
sladka
9.990
9.990
paprika
bučke
5.994
6.660
5.994
vrsta
zelenjave

(3) Višine pomoči iz tega člena se proporcionalno znižajo, če Komisija v skladu s tretjim odstavkom 7. člena Uredbe
585/2011/EU določi koeficient dodeljevanja nižji od 100 %.
8. člen
(upravičenci in pogoji za pridobitev sredstev)
Upravičenci do ukrepov iz 2. člena te uredbe so nosilci
kmetijskih gospodarstev, ki:
– pridelujejo zelenjavo iz 6. člena te uredbe in so v obdobju od 26. maja do 30. junija 2011 v skladu s 5. členom Uredbe
585/2011/EU izvedli enega od ukrepov iz 2. člena te uredbe;
– so na agencijo oddali obrazec »D – PRIJAVA POVRŠIN
KMETIJSKIH RASTLIN IN ZAHTEVKOV NA POVRŠINO« (v
nadaljnjem besedilu: D obrazec) zbirne vloge za leto 2011
(v nadaljnjem besedilu: ZV 2011) za uveljavljanje ukrepov
kmetijske politike, na katerem imajo prijavljene vrtnine v zavarovanem prostoru (šifra kmetijske rastline 401) ali vrtnine na
prostem (šifra kmetijske rastline 402) ali mešano rabo (šifra
kmetijske rastline 405);
– imajo pred 26. majem 2011 sklenjene pogodbe za
leto 2011 z zadrugami ali gospodarskimi družbami s področja
trgovine;
– so agencijo uradno predhodno obvestili o načrtovanem
umiku s trga, zelenem obiranju ali opustitvi spravila ali naknadno o že izvedeni opustitvi spravila solate v skladu z 9. členom
te uredbe;
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– nimajo ugotovljenih nepravilnosti pri umiku s trga, zelenem obiranju oziroma opustitvi spravila na podlagi 11., 12. ali
13. člena te uredbe.
9. člen
(uradno obvestilo)
(1) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki želijo uveljavljati
ukrepe po tej uredbi, morajo agencijo uradno predhodno obvestiti o načrtovanem umiku s trga v skladu z 78. členom Uredbe
543/2011/EU in o načrtovanem zelenem obiranju ali opustitvi
spravila v skladu s 85. členom Uredbe 543/2011/EU.
(2) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki želijo uveljavljati
ukrep opustitve spravila solate, izveden pred uveljavitvijo Uredbe 585/2011/EU, lahko agencijo uradno naknadno obvestijo
o že izvedeni opustitvi spravila solate pred datumom prvega
posredovanja podatkov Komisiji iz tretjega pododstavka prvega
odstavka 7. člena Uredbe 585/2011/EU.
(3) Za namen iz prvega in drugega odstavka tega člena
nosilci kmetijskih gospodarstev v obdobju od 26. maja 2011 do
najkasneje 30. junija 2011 pošljejo po pošti na naslov Agencija
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska cesta 160, p.p. 189, 1001 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si pravilno izpolnjen obrazec
“PREDHODNO URADNO OBVESTILO O NEZMOŽNOSTI
PRODAJE / ZELENEM OBIRANJU / OPUSTITVI SPRAVILA”
(v nadaljnjem besedilu: predhodno uradno obvestilo), ki je
kot priloga 1 sestavni del te uredbe in je objavljen na spletnih
straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(4) Za analizo iz drugega pododstavka drugega odstavka
85. člena Uredbe 543/2011/EU se šteje analiza stanja trga s
svežo zelenjavo v Republiki Sloveniji po izbruhu enterohemoragične bakterije E.coli, ki jo pripravi ministrstvo.
10. člen
(kontrole)
(1) Za odobritev pomoči po tej uredbi se izvedejo administrativne kontrole in kontrole na kraju samem.
(2) Administrativne kontrole vključujejo kontrolo:
– podatkov iz predhodnega uradnega obvestila;
– D obrazca ZV 2011 glede površin, na katerih je bila zelenjava, ki je predmet načrtovanega umika s trga, pridelana;
– hektarskih pridelkov, ki ne smejo presegati hektarskih
pridelkov iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Razen v primeru višje sile in kjer je bila že izvedena
opustitev spravila solate v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena, agencija v 48-ih urah po prejemu predhodnega
uradnega obvestila izvede kontrolo na kraju samem.
11. člen
(kontrole na kraju samem za umike s trga)
(1) Kontrole na kraju samem za umike s trga vključujejo
preveritev:
– sklenjenih pogodb za leto 2011 iz tretje alineje prvega
odstavka 8. člena te uredbe, ki so jih nosilci kmetijskega gospodarstva navedli na predhodnem uradnem obvestilu, datuma
sklenitve pogodbe, obdobja veljavnosti pogodbe, vrste zelenjave, ki je predmet pogodbe, in morebitnih količin;
– dobavnic, če se zelenjava nahaja v skladišču tretje
osebe;
– količin, ki so v skladiščnih prostorih;
– skladnosti s posebnimi oziroma splošnimi tržnimi standardi umaknjene zelenjave;
– kmetijske površine, na kateri je bila pridelana zelenjava,
ki je predmet umika s trga;
– uničenja pridelka, ki je predmet umika s trga.
(2) Če se uničenje pridelka ne izvaja v času kontrole na
kraju samem iz prejšnjega odstavka, se ob uničenju pridelka izvede ponovna kontrola. O datumu naknadnega uničenja
pridelka je nosilec kmetijskega gospodarstva dolžan obvestiti
agencijo v roku dveh delovnih dni pred izvedbo uničenja.
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(3) Če se pridelek, ki je bil umaknjen s trga, brezplačno
razdeli humanitarnima organizacijama iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, v skladu z drugim odstavkom 80. člena
Uredbe 543/2011/EU, se kontrola za ta pridelek izvede v skladu
s tretjim odstavkom 108. člena Uredbe 543/2011/EU.
(4) O datumu in kraju brezplačnega razdeljevanja pridelka, ki je bil umaknjen s trga, humanitarni organizaciji je nosilec
kmetijskega gospodarstva dolžan obvestiti agencijo v roku
dveh delovnih dni pred razdeljevanjem.
12. člen
(kontrole na kraju samem za zeleno obiranje)
(1) Kontrole na kraju samem za zeleno obiranje vključujejo preveritev:
– sklenjenih pogodb za leto 2011 iz tretje alineje prvega
odstavka 8. člena te uredbe, ki so jih nosilci kmetijskega gospodarstva navedli na predhodnem uradnem obvestilu, datuma
sklenitve pogodbe, obdobja veljavnosti pogodbe, vrste zelenjave, ki je predmet pogodbe, in morebitnih količin;
– izmere neto kmetijske površine iz predhodnega uradnega obvestila;
– da pridelek ni poškodovan in da je kmetijska površina,
na kateri je pridelek, ki je predmet načrtovanega zelenega
obiranja, dobro vzdrževana.
(2) Ob zelenem obiranju in hkratnem uničenju pridelka
se izvede ponovna kontrola. O datumu zelenega obiranja in
uničenja je nosilec kmetijskega gospodarstva dolžan obvestiti
agencijo v roku dveh delovnih dni pred izvedbo zelenega obiranja in uničenja.
13. člen
(kontrole na kraju samem za opustitev spravila)
(1) Kontrole na kraju samem za opustitev spravila vključujejo preveritev:
– sklenjenih pogodb za leto 2011 iz tretje alineje prvega
odstavka 8. člena te uredbe, ki so jih nosilci kmetijskega gospodarstva navedli na predhodnem uradnem obvestilu, datuma
sklenitve pogodbe, obdobja veljavnosti pogodbe, vrste zelenjave, ki je predmet pogodbe, in morebitnih količin;
– izmere neto kmetijske površine iz predhodnega uradnega obvestila;
– da je kmetijska površina, na kateri je pridelek, ki je predmet opustitve spravila, dobro vzdrževana, da je pridelek dobro
razvit, na splošno zdrav, zadovoljiv in tržne kakovosti.
(2) Ob uničenju rastlin in pridelka, ki se mora izvesti na celotni površini, se izvede ponovna kontrola. O datumu uničenja
je nosilec kmetijskega gospodarstva dolžan obvestiti agencijo
v roku dveh delovnih dni pred uničenjem.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
kontrola na kraju samem za opustitev spravila solate, izvedeno
pred uveljavitvijo Uredbe 585/2011/EU, vključuje preveritev:
– sklenjenih pogodb za leto 2011 iz tretje alineje prvega
odstavka 8. člena te uredbe, ki so jih nosilci kmetijskega gospodarstva navedli na predhodnem uradnem obvestilu, datuma
sklenitve pogodbe, obdobja veljavnosti pogodbe, vrste zelenjave, ki je predmet pogodbe, in morebitnih količin;
– izmere neto kmetijske površine iz predhodnega uradnega obvestila;
– stanja kmetijske površine, na kateri je bil pridelek solate.
14. člen
(umik s trga preko humanitarnih organizacij)
(1) Pridelek, ki je bil umaknjen s trga, se lahko brezplačno
razdeli humanitarnima organizacijama iz priloge 3 te uredbe.
(2) Humanitarni organizaciji iz priloge 3 te uredbe za prevzeti pridelek iz 11. člena te uredbe nosita stroške prevoza ter
morebitnega sortiranja in pakiranja iz 81. in 82. člena Uredbe
543/2011/EU.
(3) Enote pakiranja za brezplačno razdelitev morajo biti
v skladu z drugim odstavkom 82. člena Uredbe 543/2011/EU
opremljene z evropskim simbolom in navedbo »Proizvod,
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namenjen za prosto razdelitev (Izvedbena uredba (EU)
št. 543/2011)«.
(4) Humanitarna organizacija, ki brezplačno prevzame
pridelke, umaknjene s trga, se s prevzemom obveže, da bo
ravnala v skladu s to uredbo in prvim odstavkom 83. člena
Uredbe 543/2011/EU.
15. člen
(vlaganje zahtevkov in izplačilo pomoči)
(1) Nosilci kmetijskih gospodarstev vložijo zahtevek za
dodelitev pomoči za ukrepe iz 2. člena te uredbe v času od
4. julija do 11. julija 2011 na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160,
p.p. 189, 1001 Ljubljana (s pripisom: začasni izredni ukrepi).
(2) Zahtevek vsebuje:
– izpolnjen obrazec »ZAHTEVEK ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAČASNE IZREDNE UKREPE NA TRGU S SVEŽO
ZELENJAVO«, ki se objavi na spletni strani agencije;
– podpisan in žigosan izvod predhodnega uradnega obvestila, če je bil brez overjenega podpisa poslan po elektronski pošti;
– pisno izjavo na podlagi četrtega odstavka 8. člena
Uredbe 585/2011/EU, da kmetijsko gospodarstvo še ni prejelo
sredstev Unije ali nacionalnih sredstev ali nadomestila iz zavarovalne police za ukrepe, ki so predmet te uredbe;
– če gre za opustitev spravila solate, izvedeno pred uveljavitvijo Uredbe 585/2011/EU, tudi izjavo drugopogodbene
stranke, da pogodbe iz 13. člena te uredbe za obdobje od
26. maja 2011 do 30. junija 2011 niso bile izpolnjene.
(3) Če gre za umik s trga preko humanitarne organizacije,
zahtevek vsebuje tudi dokument, iz katerega je razvidno, da
je humanitarna organizacija prevzela pridelek. Iz dokumenta
mora biti razvidna vrsta in količina zelenjave, datum prevzema, prevzemno mesto, naziv humanitarne organizacije, KMG
MID, na katerem je bila zelenjava pridelana, ime in priimek
ter podpis osebe, ki je za humanitarno organizacijo prevzela
pridelek, žig humanitarne organizacije, ime in priimek nosilca
kmetijskega gospodarstva ali ime in priimek odgovorne osebe,
če je kmetijsko gospodarstvo pravna oseba, podpis nosilca
kmetijskega gospodarstva ali podpis odgovorne osebe in žig,
če je kmetijsko gospodarstvo pravna oseba.
(4) Upravičencem se izplača pomoč v skladu s 7. členom
te uredbe v okviru ukrepov za stabilizacijo trga.
16. člen
(poročanje Komisiji)
Agencija poroča Komisiji v skladu s 7. členom Uredbe
585/2011/EU.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
(prehodna določba)
Vsi postopki agencije in upravičencev, vodeni v skladu z Uredbo 585/2011/EU, Uredbo 1234/2007/ES in Uredbo
543/2011/EU, ki so ob uveljavitvi te uredbe že v teku, se končajo po določbah te uredbe.
18. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-16/2011
Ljubljana, dne 29. junija 2011
EVA 2011-2311-0098
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Priloga
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PRILOGA 1

Obrazec:PREDHODNOURADNOOBVESTILOONEZMOŽNOSTIPRODAJE1
/ZELENEMOBIRANJU/OPUSTITVISPRAVILA



I.

Podatkiokmetijskemgospodarstvu




KMGͲMID: 



II.












Podatkionosilcukmetijskegagospodarstva



Priimekinime/Naziv: 

Davēnašt.:





III.
Podatkiokontaktniosebinakmetijskemgospodarstvu


Priimekinime


Telefon*: 
Mobilnitelefon*: 
Telefaks*: 

EͲpošta*: 




Podatekoznaēenz*niobvezen.Podatkisonamenjenilažjiinhitrejšikomunikaciji,kibise
vršilaprekotelefona/mobilnegatelefona/telefaksa/EͲpošte.Navedetelahkoenegaaliveē
kontaktnihpodatkov.

1

Nezmožnost prodaje v tem obrazcu pomeni umik s trga po tej uredbi.
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DA



brezkakršnegakolitujegavonjain/aliokusa)

nepoškodovan, zdrav, ēist, praktiēno brez vsake vidne tuje snovi, praktiēno brez
škodljivcevinpoškodb,kibijihnamesupovzroēiliškodljivci,brezodveēnezunanjevlage,
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KUMARE
BUKE





SLADKAPAPRIKA
PARADIŽNIK
SOLATAINENDIVIJA

Vrstazelenjave

DA
NE








SPLOŠNI TRŽNI STANDARD – SKLADNOST S STANDARDOM (pridelek je

mesupovzroēiliškodljivci,brezodveēnezunanjevlage,breztujegavonjain/aliokusa)

minimalnezahtevezarazredIIzdovoljenimiodstopanji,dajenepoškodovan,zdrav,ēist,
praktiēnobrezvsakevidnetujesnovi,praktiēnobrezškodljivcevinpoškodb,kibijihna


V.
Opisposebnegaalisplošnegatržnegastandardazaposameznevrstezelenjave(skrižcemoznaēiteskladnostzelenjave,kijepredmetnezmožnosti
prodaje)

Vrstazelenjave
POSEBNI TRŽNI STANDARD – SKLADNOST S STANDARDOM (pridelek izpolnjuje



PARADIŽNIK

IV.
Podatkiopridelku,kijepredmetnezmožnostiprodaje(ukrep»Nprodaja«):
POZOR:Rubrikoizpolnitevprimeruuveljavljanjaukrepa»Nprodaja«.
Kraj,kjerseprideleknahajazanamenpregledaprvestopnje(natanēen
Vrstazelenjave
Koliēina
Namembnikraj
naslov)
(ton)
(denaturacija/predelovalna
industrija/brezplaēnarazdelitev)

KUMARE




,  
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BUKE

PAPRIKA

SOLATAINENDIVJA
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VII.Podatkiopridelku,kijepredmetopustitvespravila(ukrep»Ospravilo«)
POZOR:Rubrikoizpolnitevprimeruuveljavljanjaukrepa»Ospravilo«.
Vrstazelenjave
Koliēina
(ton)
KUMARE



, 
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VI.Podatkiopridelku,kijepredmetzelenegaobiranja(ukrep»Zobiranje«)
POZOR:Rubrikoizpolnitevprimeruuveljavljanjaukrepa»Zobiranje«.

Vrstazelenjave
Koliēina
(ton)
KUMARE




, 
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Podatkiopogodbahzaleto2011,kinisobilerealizirane

Številkapogodbe
Datumuveljavitvepogodbe Polnoimedrugepogodbenestranke(zadrugealitrgovskedružbespodroējatrgovine)


























Nosilec kmetijskega gospodarstva s podpisom izjavljam, da so vsi podatki iz tega obrazca toēni in da pridelki, ki so predmet ukrepa »nezmožnost prodaje«,
ustrezajoveljavnemuposebnemutržnemustandardualiveljavnemusplošnemutržnemustandardu!

Kraj:

Datum:

Podpis(žig)nosilca:
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PRILOGA 2
Najvišji priznani hektarski pridelki posameznih vrst zelenjave za umik s trga, zeleno obiranje in opustitev spravila glede
na obmoþje pridelave in naþin pridelave (ton/ha).

vrsta zelenjave

paradižnik
solata
endivija
kumare
sladka paprika
buþke

Primorska
zašþiteni prostor
na prostem (t/ha)
(t/ha)
49,0
42,0
25,0
22,5

ostala Slovenija
zašþiteni prostor
na prostem (t/ha)
(t/ha)
5,0
25,0
42,0
25,0
25,0
22,5

PRILOGA 3
Humanitarni organizaciji, ki sta bili imenovani s sklepom št. 4102-5/2010-6 z dne 26. 10. 2010, na podlagi javnega
razpisa za imenovanje dobrodelnih organizacij za razdeljevanje hrane iz intervencijskih zalog najbolj ogroženim v
Sloveniji za obdobje 2011–2012:
1. SLOVENSKA KARITAS, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, matiþna številka 5147778
2. RDEýI KRIŽ SLOVENIJE – Zveza združenj, Mirje 19, 1000 Ljubljana, matiþna številka 5551153
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MINISTRSTVA
2450.

Pravilnik o odobritvi kmetijskih in gozdarskih
traktorjev

Na podlagi 11. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni
list RS, št. 106/10) izdaja minister za promet

PRAVILNIK
o odobritvi kmetijskih in gozdarskih traktorjev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik ureja ES‑homologacijo in posamično
odobritev kmetijskih in gozdarskih traktorjev, katerih največja
konstrukcijsko določena hitrost ni manjša od 6 km/h, njihovih
priklopnih vozil in zamenljivih vlečenih strojev (v nadaljnjem
besedilu: vozilo), izdelanih v eni ali več stopnjah, kakor tudi homologacijo sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih
enot, načrtovanih in izdelanih za uporabo na teh vozilih.
(2) Ta pravilnik določa pogoje za dajanje na trg, registracijo in začetek uporabe novih vozil glede na njihovo konstrukcijo
in delovanje zaradi zagotovitve, da v cestnem prometu ter pri
kmetijskih oziroma gozdarskih opravilih sodelujejo samo vozila,
ki ne ogrožajo varnosti njihovih voznikov in sopotnikov ter drugih udeležencev v prometu oziroma pri delovnih opravilih, ne
poškodujejo cest in prekomerno ne onesnažujejo okolja.
(3) Ta pravilnik v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES z dne 26. maja 2003 o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov
in zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestavnih
delov in samostojnih tehničnih enot in o razveljavitvi Direktive
74/150/EGS (UL L št. 171 z dne 9. 7. 2003, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2010/62/ES z dne 8. septembra
2010 o spremembi direktiv Sveta 80/720/EGS in 86/297/EGS
ter direktiv 2003/37/ES, 2009/60/ES in 2009/144/ES Evropskega
parlamenta in Sveta o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev zaradi prilagoditve njihovih tehničnih določb (UL L št. 238
z dne 9. 9. 2010, str. 7) določa ES‑homologacijo kmetijskih in
gozdarskih traktorjev, katerih največja konstrukcijsko določena
hitrost ni manjša od 6 km/h, njihovih priklopnih vozil in zamenljivih vlečenih strojev, izdelanih v eni ali več stopnjah, kakor tudi
homologacijo sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih
enot, načrtovanih in izdelanih za uporabo na teh vozilih.
2. člen
(izvzeta oprema)
Ta pravilnik se ne uporablja za:
– strojno opremo, posebej konstruirano za uporabo v
gozdarstvu, kot je določena v standardu SIST ISO 6814;
– gozdarsko strojno opremo, ki je pritrjena na šasijo vozil
za zemeljska dela, kot je določena v standardu SIST EN ISO
6165;
– zamenljivo strojno opremo, ki je popolnoma dvignjena
od tal, ko se vozilo, na katero je pritrjena, uporablja na cesti.
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. »certifikat o ES‑homologaciji« je dokument z vsebino,
določeno v Poglavju C Priloge II tega pravilnika ali v ustrezni
prilogi k posamezni tehnični specifikaciji, kjer so določeni podatki, ki jih mora predložiti homologacijski organ; to je dokument, s katerim homologacijski organ uradno potrdi, da je tip
vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote
homologiran;
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2. »dodelano vozilo« je vozilo ob koncu postopka večstopenjske homologacije, ki izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika;
3. »dokončano vozilo« je vsako vozilo, izdelano v enotnem postopku pri proizvajalcu do končne stopnje tako, da
ga ni treba dodelati, da bi izpolnjevalo vse zahteve iz tega
pravilnika;
4. »ES‑homologacija« (v nadaljnjem besedilu: homologacija) je postopek, v katerem homologacijski organ ugotovi, ali
tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične
enote izpolnjuje ustrezne tehnične zahteve tega pravilnika oziroma predpisov iz poglavja B Priloge II; homologacija sistema,
sestavnega dela in samostojnih tehnične enote se lahko skupno poimenuje tudi kot »homologacija sestavnega dela«;
5. »ES‑potrdilo o skladnosti« je dokument, določen v
Prilogi III tega pravilnika, ki ga izda proizvajalec in z njim
potrdi, da vozilo, homologirano po tem pravilniku, izpolnjuje
predpisane zahteve, veljavne v času njegove izdelave, in da
se lahko registrira ali da v uporabo v vseh državah članicah
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica) brez
dodatnih pregledov;
6. »homologacijski organ« je organ, ki je pristojen za
vse vidike homologacije vozila, sistema, sestavnega dela ali
samostojne tehnične enote; za posamično odobritev vozila; za
izdajo in preklic certifikatov o homologaciji; za izdajo certifikatov
o posamični odobritvi; za delovanje kot kontaktna točka v stikih
s homologacijskimi organi drugih držav članic Evropske unije
(v nadaljnjem besedilu: EU); za priglasitev tehničnih služb ter
za zagotavljanje, da proizvajalec izpolnjuje obveznosti glede
skladnosti proizvodnje;
7. »kategorija vozila« je vsak niz vozil, ki imajo identične
konstrukcijske značilnosti; opredeljene so v poglavju A Priloge II;
8. »nedodelano vozilo« je vozilo, ki potrebuje vsaj eno
nadaljnjo stopnjo dodelave, da bi izpolnilo vse zahteve iz tega
pravilnika;
9. »opisna dokumentacija« je opisna mapa, ki jo dopolnjujejo poročila o preskusih in vsi drugi dokumenti, ki sta jih tehnična služba ali homologacijski organ priložila v opisno mapo med
opravljanjem svojih nalog, pri čemer je opisno dokumentacijo
dovoljeno predložiti v elektronski obliki;
10. »opisna mapa« je popolna mapa z opisnim listom,
dokumentacijo, podatki, risbami, fotografijami itd., ki jo predloži vlagatelj, pri čemer je opisno mapo dovoljeno predložiti v
elektronski obliki;
11. 	 »opisni list« je dokument iz Priloge I ali iz ustrezne
priloge k tehnični specifikaciji za vozila, direktivi EU, uredbi EU,
kodeksu OECD ali pravilniku ECE (v nadaljnjem besedilu: predpis), v katerem so predpisani podatki, ki jih mora navesti vlagatelj,
pri čemer je opisni list možno predložiti v elektronski obliki;.
12. 	»osnovno vozilo« je vsako vozilo, ki se uporablja kot
začetna stopnja večstopenjskega homologacijskega postopka,
katerega identifikacijska številka se ohrani med zaporednimi
stopnjami večstopenjskega postopka homologacije;
13. 	»posamična odobritev« je postopek, v katerem homologacijski organ ugotovi ali posamezno vozilo, unikatno ali ne,
izpolnjuje vse predpisane pogoje;
14. »priklopnik« je vsako vlečeno kmetijsko ali gozdarsko
priklopno vozilo, namenjeno predvsem za prevoz tovora in
konstruirano za priklop na traktor za kmetijske ali gozdarske
namene; v to kategorijo spadajo priklopniki, pri katerih del
tovora nosi vlečno vozilo; vsako na traktor pripeto vozilo, ki
ima trajno vgrajen delovni pripomoček, se šteje za kmetijski ali
gozdarski priklopnik, če je razmerje tehnično dovoljene mase in
mase tega neobremenjenega vozila enako ali večje od 3,0 in če
to vozilo ni bilo konstruirano za obdelavo materiala;
15. 	»proizvajalec« je fizična ali pravna oseba, ki je odgovorna homologacijskemu organu za vse vidike homologacijskega postopka in za zagotavljanje skladnosti proizvodnje. Ni nujno, da je ta fizična ali pravna oseba neposredno vključena v vse
stopnje izdelave vozila, sistema, sestavnega dela, samostojne
tehnične enote ali opreme, ki je predmet homologacijskega
postopka; za proizvajalca se štejejo tudi naslednje osebe:
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– vsaka fizična ali pravna oseba, ki za lastno uporabo
konstruira, je konstruirala, izdela ali je izdelala vozilo, sistem,
sestavni del ali samostojno tehnično enoto;
– vsaka fizična ali pravna oseba, ki je odgovorna za skladnost vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične
enote s tem pravilnikom ob njihovem dajanju v promet ali ob
začetku uporabe;
– zastopnik proizvajalca;
16. 	»samostojna tehnična enota« je naprava, za katero
veljajo zahteve predpisa, ki naj bi postala del vozila in ki je
lahko homologirana ločeno od vozila, toda samo v povezavi
z enim ali več določenimi tipi vozila, kadar predpis to možnost
izrecno določa; (na primer varnostna konstrukcija pri prevrnitvi);
17. »sestavni del« je naprava, za katero veljajo zahteve
predpisa, ki naj bi postala del vozila in ki je lahko homologirana
neodvisno od vozila, kadar predpis to možnost izrecno določa
(npr. svetilka);
18. 	»seznam opisne dokumentacije« je dokument, v
katerem je našteta vsebina opisne dokumentacije, ustrezno
oštevilčena ali drugače označena, tako da se jasno prepoznajo
vse strani, oblika tega dokumenta pa je taka, da predstavlja
evidenco zaporednih korakov vodenja ES‑homologacije, zlasti
datume pregledov in dopolnitev opisne dokumentacije;
19. »sistem« je skupek naprav, ki v vozilu skupaj opravljajo eno ali več določenih funkcij ter za katerega veljajo zahteve
predpisa;
20. 	»tehnična služba« je pravna ali fizična oseba, določena kot strokovni organ za izvajanje preskusov ali kontrol ali
pregledov v imenu homologacijskega organa v postopku homologacije oziroma posamične odobritve vozila, če homologacijski
organ teh nalog ne opravlja sam;
21. »tehnična specifikacija za vozila« je dokument, ki
predpisuje tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati sistem,
sestavni del, samostojna tehnična enota vozila ali oprema vozila in postopke, s katerimi je mogoče ugotoviti, ali so predpisane
zahteve izpolnjene. Tehnične specifikacije za potrebe tega pravilnika so navedene v Poglavju B Priloge II tega pravilnika;
22. »tip vozila« so vozila določene kategorije, ki se ne razlikujejo v bistvenih pogledih, navedenih v Poglavju A Priloge II
tega pravilnika; dovoljene so različne variante in izvedenke
tipa vozila, kot so navedene v Poglavju A Priloge II tega pravilnika;
23. »traktor« je vsak kolesni ali gosenični kmetijski ali
gozdarski traktor z lastnim pogonom, z vsaj dvema osema in
z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo vsaj 6 km/h, katerega glavna funkcija je vlečna moč in ki je posebej konstruiran
za vleko, potiskanje, nošenje in pogon določene zamenljive
opreme, konstruirane za opravljanje kmetijskih ali gozdarskih
del, oziroma za vleko kmetijskih ali gozdarskih priklopnih vozil;
lahko je prirejen za prevoz tovora v okviru kmetijskih ali gozdarskih del oziroma je lahko opremljen s potniškimi sedeži;
24. »večstopenjska homologacija« je postopek, v katerem
eden ali več homologacijskih organov, lahko iz različnih držav
članic EU, ugotovi ali glede na stanje dodelave tip nedodelanega ali dodelanega vozila izpolnjuje ustrezne postopkovne
določbe in tehnične zahteve tega pravilnika;
25. »vozilo« je vsak traktor, priklopno vozilo ali zamenljivi
vlečeni stroj, dokončan, nedodelan ali dodelan, ki se uporablja
v kmetijstvu ali gozdarstvu;
26. »začetek uporabe« pomeni prvo uporabo za predvideni namen znotraj EU vsakega vozila, ki pred tem ne zahteva
nobene namestitve ali nastavitve s strani proizvajalca ali od
njega določene tretje osebe; kot datum začetka uporabe se
šteje datum registracije ali predaje v promet;
27. »zamenljivi vlečeni stroj« je vsaka naprava, ki se uporablja v kmetijstvu ali gozdarstvu, ki je konstruirana za vleko s
traktorjem ter spremeni ali dopolni njegovo delovanje, če ta naprava ni niti rezervni del niti delovni pripomoček; lahko vključuje
nakladalno ploščad, konstruirano in izdelano za prevoz orodja
in naprav, potrebnih za opravljanje teh nalog ter za začasno
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hranjenje materiala, izdelanega ali potrebnega pri delu; vsako
vozilo, namenjeno za vleko s traktorjem in s trajno vgrajenim
priključkom ali konstruirano za obdelavo materiala, se šteje za
zamenljivi vlečeni stroj, če je razmerje med tehnično dovoljeno
maso in maso tega neobremenjenega vozila manjše od 3,0;
28. »zastopnik proizvajalca« je fizična ali pravna oseba
s sedežem v EU, ki jo proizvajalec pooblasti, da ga zastopa
pri homologacijskem organu ter da ukrepa v njegovem imenu
glede zadev iz tega pravilnika.
4. člen
(priloge)
Priloge I do VII, navedene v tem pravilniku, so njegov
sestavni del.
5. člen
(standardi)
Standardi, navedeni v tem pravilniku se hranijo in so na
voljo pri slovenskem organu za standardizacijo.
6. člen
(homologacijski organ)
Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa.
7. člen
(seznam tehničnih specifikacij za vozila)
(1) Minister, pristojen za promet, v skladu z drugim odstavkom 11. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS,
št. 106/10) objavi v Uradnem listu Republike Slovenije seznam
veljavnih tehničnih specifikacij za vozila (v nadaljnjem besedilu:
tehnična specifikacija) s področja kmetijskih in gozdarskih traktorjev. Seznam mora vsebovati podatke o začetku veljavnosti
posamezne tehnične specifikacije, o začetku njene obvezne
uporabe in o prenehanju veljavnosti celote ali dela tehnične
specifikacije, ki je bila nadomeščena z novo tehnično specifikacijo.
(2) V seznamu iz prejšnjega odstavka mora biti opredeljena tudi veljavnost homologacij vozil oziroma njihovih sistemov,
sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, podeljenih na
podlagi nadomeščenih tehničnih specifikacij.
(3) Seznam iz prvega odstavka tega člena lahko vsebuje
tudi pregled predpisov z vsebinsko enakimi zahtevami.
II. SPLOŠNE OBVEZNOSTI
8. člen
(obveznosti pristojnih organov)
(1) Homologacijski organ mora zagotoviti, da proizvajalci,
ki zaprosijo za homologacijo, izpolnjujejo vse obveznosti iz
tega pravilnika.
(2) Homologacijski organ lahko homologira ali posamično
odobri le tista vozila, sisteme, sestavne dele in samostojne
tehnične enote, ki izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika.
(3) Dovoljeno je dajanje na trg, registracija ali začetek
uporabe zgolj tistih vozil, sestavnih delov, samostojnih tehničnih enot ali opreme, ki izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika.
(4) Ni dovoljeno prepovedati, omejiti ali preprečiti dajanja
na trg, registracije, začetka uporabe ali vožnje po cestah vozil,
sestavnih delov, samostojnih tehničnih enot ali opreme, iz razlogov, povezanih z vidiki njihove izdelave in delovanja, zajetih
v tem pravilniku, če izpolnjujejo njegove zahteve.
9. člen
(obveznosti proizvajalca)
(1) Proizvajalec je homologacijskemu organu odgovoren
za vse vidike postopka odobritve vozila ter za zagotavljanje skladnosti proizvodnje, ne glede na to, ali je proizvajalec
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neposredno vključen v vse stopnje izdelave vozila, sistema,
sestavnega dela ali samostojne tehnične enote.
(2) V primeru večstopenjske homologacije je vsak proizvajalec odgovoren za homologacijo in skladnost proizvodnje
sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki jih
je dodal na stopnji dodelave vozila.
(3) Proizvajalec, ki spremeni sestavne dele ali sisteme, ki so
že bili homologirani v prejšnjih stopnjah, je odgovoren za homologacijo in skladnost proizvodnje teh sestavnih delov in sistemov.
(4) Proizvajalec s sedežem zunaj EU mora pisno pooblastiti zastopnika s sedežem v EU, ki ga bo zastopal pri homologacijskem organu v postopkih iz tega pravilnika.
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samo ena vloga, ki se jo sme vložiti v samo eni državi članici.
Za vsak tip vozila, ki ga je treba homologirati, je treba vložiti
posebno vlogo.
(2) Homologacijski organ lahko z obrazloženo zahtevo
proizvajalca pozove k predložitvi dodatnih podatkov, potrebnih
za sprejetje odločitve o tem, kateri preskusi so potrebni, ali za
lažjo izvedbo teh preskusov.
(3) Proizvajalec mora dati homologacijskemu organu na
razpolago toliko vozil, kolikor jih je potrebnih za ustrezno izvedbo postopka homologacije.
13. člen
(vloga za homologacijo sestavnega dela)

III. HOMOLOGACIJA VOZIL IN NJIHOVIH
SESTAVNIH DELOV
1. Vrste postopkov za homologacijo
10. člen
(vrste postopkov)
(1) Proizvajalec lahko izbere enega izmed naslednjih
postopkov:
a) homologacijo po delih;
b) homologacijo v enem delu;
c) mešano homologacijo.
(2) Vloga za homologacijo po delih mora zajemati opisno
mapo, ki vsebuje podatke, zahtevane v skladu z vzorcem B opisnega lista iz Priloge I, priloženi pa morajo biti tudi vsi certifikati
o homologaciji, ki jih zahtevajo predpisi, iz Poglavja B Priloge II.
V primeru homologacije sistema ali samostojne tehnične enote
mora imeti homologacijski organ, v skladu z predpisi iz Poglavja B
Priloge II dostop do opisne dokumentacije sistema ali samostojne
tehnične enote, dokler homologacija ni podeljena ali zavrnjena.
(3) Vloga za homologacijo v enem delu mora zajemati
opisno mapo, ki vsebuje ustrezne podatke, zahtevane v skladu
z vzorcem A opisnega lista iz Priloge I, glede na predpise, določene v Poglavju B Priloge II in, kjer to pride v poštev, v Delu II
vzorca B opisnega lista iz Priloge I.
(4) V postopku mešane homologacije lahko homologacijski organ odloči, da proizvajalcu ni treba predložiti enega
ali več certifikatov o ES‑homologaciji sistema, če so opisni
mapi priloženi ustrezni podatki, določeni v vzorcu A opisnega
lista iz Priloge I, ki se zahtevajo za homologacijo teh sistemov
v fazi homologacije vozila. Vsak certifikat o ES‑homologaciji,
ki ga v skladu z navedenim ni treba predložiti, se nadomesti s
poročilom o preskusu.
11. člen
(večstopenjska homologacija)
(1) Za namene večstopenjske homologacije je treba ob
upoštevanju zahtev iz prejšnjega člena priložiti še naslednje
podatke:
a) na prvi stopnji tiste dele opisne mape in certifikate
o ES‑homologaciji, potrebne za dokončano vozilo, ki so pomembni za stopnjo izdelave osnovnega vozila;
b) na drugi in naslednjih stopnjah tiste dele opisne mape
in certifikate o ES‑homologaciji, ki so relevantni za trenutno
stopnjo izdelave, in kopijo certifikata o ES‑homologaciji vozila,
izdanega za prejšnjo stopnjo izdelave; proizvajalec poleg tega
priloži podrobne podatke o vseh spremembah ali dodatkih, s
katerimi je dodelal vozilo.
(2) Podatki iz točk a) in b) prejšnjega odstavka se lahko
priložijo v skladu z mešanim postopkom, določenim v četrtem
odstavku prejšnjega člena.
12. člen
(vloga za homologacijo vozila)
(1) Proizvajalec vlogo za homologacijo vozila predloži homologacijskemu organu. Za določen tip vozila se lahko predloži

(1) V postopku za homologacijo sistemov, sestavnih delov
ali samostojnih tehničnih enot proizvajalec vlogo predloži homologacijskemu organu. Za določen tip sistema, sestavnega
dela ali samostojne tehnične enote se lahko predloži samo ena
vloga, ki se jo sme vložiti v samo eni državi članici. Za vsak tip,
ki ga je treba homologirati, je treba vložiti posebno vlogo.
(2) Vlogi mora biti priložena opisna mapa, vsebina katere
je določena v tehničnih specifikacijah, posamičnih direktivah
ali uredbah EU.
(3) Homologacijski organ lahko z obrazloženo zahtevo
proizvajalca pozove k predložitvi dodatnih podatkov, potrebnih
za sprejetje odločitve o tem, kateri preskusi so potrebni, ali za
lažjo izvedbo teh preskusov.
(4) Proizvajalec mora dati homologacijskemu organu na
razpolago toliko vozil, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih
enot, kolikor jih je v skladu z ustreznimi predpisi potrebnih za
izvedbo zahtevanih preskusov.
2. Izvajanje postopkov homologacije
14. člen
(splošne določbe)
(1) Homologacijski organ ne sme podeliti homologacije,
dokler ne zagotovi, da so bili postopki iz 21. člena tega pravilnika pravilno in popolno izvedeni.
(2) Homologacijski organ podeli homologacijo v skladu z
določbami 16. do 19. člena tega pravilnika.
(3) Če homologacijski organ ugotovi, da tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote kljub skladnosti s predpisanimi zahtevami predstavlja resno nevarnost za
prometno varnost ali resno škoduje okolju ali javnemu zdravju,
lahko zavrne podelitev homologacije. V takem primeru drugim
državam članicam in Evropski komisiji pošlje podrobno dokumentacijo, v kateri so pojasnjeni razlogi za njegovo odločitev
in navedeni dokazi za njegove ugotovitve.
(4) Certifikati o ES‑homologaciji se oštevilčijo v skladu z
Dodatkom 1 Poglavja C Priloge II.
15. člen
(obveščanje drugih homologacijskih organov)
(1) Homologacijski organ v 20 delovnih dneh od podelitve
homologacije pošlje homologacijskim organom drugih držav
članic kopijo certifikata o ES‑homologaciji vozila (skupaj s
prilogami) za vsak tip vozila, za katerega je bila homologacija
podeljena. Kopije so lahko dostavljene v obliki elektronske
datoteke.
(2) Homologacijski organ nemudoma obvesti homologacijske organe drugih držav članic o zavrnitvi ali preklicu vsake
homologacije vozila in razlogih za njegovo odločitev.
(3) Homologacijski organ vsake tri mesece homologacijskim organom drugih držav članic pošlje seznam homologacij
sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki jih
je podelil, spremenil, zavrnil ali preklical v prejšnjem obdobju.
Ta seznam vsebuje podatke, določene v Prilogi VI.
(4) Na zahtevo homologacijskega organa druge države
članice, homologacijski organ, v 20 delovnih dneh od prejema
zahteve pošlje kopijo zahtevanega certifikata o ES‑homolo-
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gaciji, skupaj s prilogami. Kopije so lahko dostavljene v obliki
elektronske datoteke.
16. člen
(homologacija dokončanega vozila)
(1) Homologacijski organ podeli homologacijo za tip
vozila, ki je skladen s podatki v opisni mapi in izpolnjuje tehnične zahteve, določene v predpisih, navedenih v Poglavju B
Priloge II.
(2) Homologacijski organ izvede postopek podelitve homologacije iz prejšnjega odstavka v skladu z Dodatkom 2 Poglavja B
Priloge II.
17. člen
(homologacija nedodelanega in dodelanega vozila)
(1) Homologacijski organ podeli večstopenjsko homologacijo za tip nedodelanega ali dodelanega vozila, ki je skladen s
podatki v opisni mapi in izpolnjuje tehnične zahteve, določene
v predpisih, navedenih v Poglavju B Priloge II, pri čemer se
upošteva stopnja dodelave vozila.
(2) Homologacijski organ izvede postopek podelitve homologacije iz prejšnjega odstavka v skladu s Prilogo VII.
18. člen
(certifikat o ES-homologaciji)
(1) Homologacijski organ za vsak posamezen tip vozila:
a) izpolni vse ustrezne dele certifikata o ES‑homologaciji,
vključno s priloženim obrazcem rezultatov preskusov, v skladu
z vzorcem iz Poglavja C Priloge II;
b) dopolni oziroma preveri seznam opisne dokumentacije;
c) vlagatelju nemudoma izda izpolnjen certifikat o ES‑homologaciji skupaj s prilogami.
(2) V primeru homologacije, v zvezi s katero so bile v
skladu z 32. ali 35. členom tega pravilnika uvedene omejitve
glede njene veljavnosti ali niso bile upoštevane določbe predpisov, se te omejitve oziroma opustitve navedejo v certifikatu
o ES‑homologaciji.
(3) Če podatki v opisni mapi vsebujejo določbe za vozila
za posebne namene, navedena v Delu I Dodatka 1 Poglavja B
Priloge II, se te določbe navedejo tudi v certifikatu o ES‑homologaciji.
(4) Če proizvajalec izbere postopek mešane homologacije, homologacijski organ v Delu III vzorca B opisnega lista
iz Priloge I, vnese v polja, določena v predpisih, za katera
certifikati o ES‑homologaciji niso na voljo, podatke o poročilih
o opravljenih preskusih.
(5) Če proizvajalec izbere postopek homologacije v enem
delu, homologacijski organ izpolni tabelo iz Dodatka k Delu I
Poglavja C Priloge II, vpiše samo uporabljene veljavne predpise in ta seznam doda k certifikatu o ES‑homologaciji.
19. člen
(homologacija sistema, sestavnega dela ali samostojne
tehnične enote)
(1) Homologacijski organ podeli homologacijo za sistem,
ki je skladen s podatki v opisni mapi in izpolnjuje tehnične zahteve, določene v predpisih v skladu s Poglavjem B Priloge II.
(2) Homologacijski organ podeli homologacijo za sestavni
del ali samostojno tehnično enoto sestavnemu delu ali samostojni tehnični enoti, ki je skladna s podatki v opisni mapi in
izpolnjuje tehnične zahteve, določene v predpisih v skladu s
Poglavjem B Priloge II.
(3) Če so sestavni deli ali samostojne tehnične enote
vključeni v homologacijo sistema za vozilo, se ne zahteva
dodatna homologacija za sestavni del ali samostojno tehnično
enoto, razen če tako določa predpis. To velja ne glede na to,
če so ali niso namenjeni za popravilo, servisiranje ali vzdrževanje.
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(4) Če sestavni del ali samostojna tehnična enota opravlja
svojo funkcijo ali ima določeno lastnost le v povezavi z drugimi
deli vozila in je zato skladnost z zahtevami mogoče preverjati
le takrat, ko sestavni del ali samostojna tehnična enota deluje
v povezavi s temi drugimi deli vozila, je treba obseg homologacije sestavnega dela ali samostojne tehnične enote ustrezno
omejiti. V takih primerih certifikat o ES‑homologaciji določa
omejitve pri uporabi in navaja posebne pogoje za vgradnjo. Če
sestavni del ali samostojno tehnično enoto vgradi proizvajalec,
je treba skladnost z vsemi ustreznimi omejitvami uporabe ali
pogoji za vgradnjo preveriti tedaj, ko se podeli homologacija
celotnemu vozilu.
20. člen
(zahtevani preskusi)
(1) Skladnost s tehničnimi zahtevami, določenimi v tem
pravilniku in v predpisih iz Poglavja B Priloge II, se dokazuje z
ustreznimi preskusi, ki jih opravijo tehnične službe. Preskusni
postopki, posebna oprema in orodje, ki se zahtevajo za izvedbo
teh preskusov, so navedeni v vsakem posameznem predpisu.
(2) Zahtevani preskusi se izvedejo na vozilih, sestavnih
delih in samostojnih tehničnih enotah, ki so predstavniki tipa
v postopku homologacije. Proizvajalec lahko v dogovoru s
homologacijskim organom izbere vozilo, sistem, sestavni del
ali samostojno tehnično enoto, ki, četudi ni predstavnik tipa
v postopku homologacije, združuje številne najbolj neugodne
lastnosti glede na zahtevano stopnjo ustreznosti delovanja.
21. člen
(skladnost proizvodnje)
(1) Homologacijski organ v postopku homologacije sprejme potrebne ukrepe v skladu s Prilogo IV, po potrebi tudi v
sodelovanju s homologacijskimi organi drugih držav članic, da
zagotovi, da proizvodni postopki za vozila, sisteme, sestavne
dele ali samostojne tehnične enote zagotavljajo njihovo skladnost s homologiranim tipom.
(2) Homologacijski organ, ki je podelil homologacijo,
sprejme potrebne ukrepe v skladu s Prilogo IV, po potrebi tudi
v sodelovanju s homologacijskimi organi drugih držav članic,
da zagotovi, da ukrepi iz prejšnjega odstavka ostajajo ustrezni
in proizvodnja vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih
tehničnih enot ostaja skladna s homologiranim tipom.
(3) Preverjanje skladnosti proizvodov s homologiranim
tipom je omejeno na postopke, določene v Prilogi IV in v predpisih, ki vsebujejo posebne zahteve za preverjanje skladnosti.
V zvezi s tem lahko homologacijski organ, ki je podelil homologacijo, izvede katero koli preverjanje ali preskus, predpisan v
katerem koli predpisu iz Poglavja B Priloge II, na vzorcih, vzetih
iz prostorov proizvajalca, vključno s proizvodnimi obrati.
(4) Če homologacijski organ, ki je podelil homologacijo,
ugotovi, da se ukrepi iz prvega odstavka tega člena ne izvajajo
ali bistveno odstopajo od dogovorjenih ukrepov in časovnega
plana ustreznih kontrolnih pregledov in preskusov ali se ne izvajajo več, čeprav proizvodnja ni prekinjena, sprejme potrebne
ukrepe, vključno s preklicem homologacije, da zagotovi pravilno
izvajanje postopkov za zagotavljanje skladnosti proizvodnje.
3. Spremembe homologacije
22. člen
(splošne določbe)
(1) Proizvajalec mora o vsaki spremembi podatkov v opisni dokumentaciji nemudoma obvestiti homologacijski organ.
Homologacijski organ v skladu z določbami iz tega in 23. do
25. člena tega pravilnika, odloči, kateri postopek bo uporabil.
Homologacijski organ se, po posvetovanju s proizvajalcem,
lahko odloči, da bo podelil novo homologacijo.
(2) Vlogo za spremembo homologacije je mogoče predložiti le homologacijskemu organu, ki je podelil prvotno homologacijo.
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(3) Če homologacijski organ ugotovi, da so zaradi spremembe potrebni dodatni pregledi ali preverjanja, o tem obvesti
proizvajalca. Postopki iz 23. in 24. člena tega pravilnika se
izvedejo po uspešno izvedenih potrebnih dodatnih pregledih
ali preverjanjih.
23. člen
(spremembe homologacije za vozila)
(1) Če se spremenijo podatki v opisni dokumentaciji, se
spremembe označijo kot »popravek«. V takih primerih homologacijski organ po potrebi izda popravljeno stran opisne dokumentacije, pri čemer vsako popravljeno stran označi na način,
ki jasno kaže naravo spremembe in datum ponovne izdaje. Tej
zahtevi ustreza tudi izdaja konsolidirane spremenjene različice
opisne dokumentacije s podrobnim opisom sprememb.
(2) Popravek se označi kot »razširitev«, če velja tudi
naslednje:
a) potrebni so dodatni pregledi ali dodatni preskusi;
b) spremenjen je bil kateri koli podatek v certifikatu o
ES‑homologaciji, razen njegovih prilog;
c) veljati začnejo nove zahteve v skladu s predpisom, ki
velja za homologirani tip vozila.
(3) V primerih iz prejšnjega odstavka homologacijski organ izda popravljen certifikat o ES‑homologaciji, označen s številko razširitve, ki je za eno večja od številke prejšnje odobrene
razširitve. Na certifikatu o ES‑homologaciji mora biti jasno
označen razlog razširitve in datum ponovne izdaje.
(4) Ob vsaki izdaji popravljenih strani ali konsolidirane
spremenjene različice se vedno ustrezno spremeni tudi seznam
opisne dokumentacije, ki je priložen certifikatu o ES‑homologaciji, tako da je na njem zabeležen datum zadnje razširitve
oziroma spremembe ali datum zadnje konsolidacije spremenjene različice.
(5) Če nove zahteve iz točke c) drugega odstavka tega
člena s tehničnega vidika ne veljajo za ta tip vozila ali če te
zadevajo kategorije vozila, v katere to vozilo ne sodi, homologacije tega tipa vozila ni treba spreminjati.
24. člen
(spremembe homologacije za sisteme, sestavne dele
ali samostojne tehnične enote)
(1) Če se spremenijo podatki v opisni dokumentaciji,
se spremembe označijo kot »popravek«. V takih primerih homologacijski organ po potrebi izda popravljeno stran
opisne dokumentacije, pri čemer vsako popravljeno stran
označi na način, ki jasno kaže naravo spremembe in datum
ponovne izdaje. Tej zahtevi ustreza tudi izdaja konsolidirane
spremenjene različice opisne dokumentacije s podrobnim
opisom sprememb.
(2) Popravek se označi kot »razširitev«, če velja tudi
naslednje:
a) potrebni so dodatni pregledi ali dodatni preskusi;
b) spremenjen je bil kateri koli podatek v certifikatu o
ES‑homologaciji, razen njegovih prilog;
c) veljati začnejo nove zahteve v skladu s predpisom,
ki velja za homologirani sistem, sestavni del ali samostojno
tehnično enoto.
(3) V primerih iz prejšnjega odstavka homologacijski organ izda popravljen certifikat o ES‑homologaciji, označen s številko razširitve, ki je za eno večja od številke prejšnje odobrene
razširitve. Če je sprememba potrebna zaradi uporabe točke c)
drugega odstavka tega člena, se spremeni tretji del številke
homologacije. Na certifikatu o ES‑homologaciji mora biti jasno
označen razlog razširitve in datum ponovne izdaje.
(4) Ob vsaki izdaji popravljenih strani ali konsolidirane
spremenjene različice se vedno ustrezno spremeni tudi seznam
opisne dokumentacije, ki je priložen certifikatu o ES‑homologaciji, tako da je na njem zabeležen datum zadnje razširitve
oziroma spremembe ali datum zadnje konsolidacije spremenjene različice.

Št.

52 / 29. 6. 2011 /

Stran

7273

25. člen
(izdaja sprememb in obveščanje)
(1) Homologacijski organ ob razširitvi dopolni ustrezne
dele certifikata o ES‑homologaciji, njegove priloge in seznam
opisne dokumentacije. Dopolnjeni certifikat o ES‑homologaciji
in njegove priloge se vlagatelju izdajo nemudoma.
(2) Homologacijski organ v primeru popravka nemudoma
vlagatelju izda popravljene dokumente oziroma konsolidirano
spremenjeno različico, vključno s popravljenim seznamom opisne dokumentacije.
(3) Homologacijski organ o vseh spremembah homologacij obvesti homologacijske organe drugih držav članic v skladu
s postopki iz 15. člena tega pravilnika.
4. Veljavnost homologacije vozil
26. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Podeljena homologacija za vozila preneha veljati v
naslednjih primerih:
a) nove zahteve v predpisu, ki velja za homologirano
vozilo, postanejo obvezne za dajanje na trg, registracijo ali začetek uporabe novih vozil, homologacije pa ni mogoče ustrezno
posodobiti;
b) proizvodnja homologiranega vozila je prostovoljno dokončno prekinjena;
c) homologaciji poteče veljavnost na podlagi posebne
omejitve.
(2) Če se prenehanje veljavnosti iz prejšnjega odstavka
nanaša samo na eno varianto znotraj tipa vozila ali eno izvedenko znotraj variante, homologacija za zadevni tip vozila preneha veljati samo za to določeno varianto oziroma izvedenko.
(3) Če je proizvodnja določenega tipa vozila dokončno prekinjena, mora proizvajalec o tem obvestiti homologacijski organ,
ki je podelil homologacijo za to vozilo. Ta organ po prejemu obvestila v roku 20 delovnih dni v skladu z določbami 15. člena tega
pravilnika obvesti homologacijske organe drugih držav članic.
(4) V primerih prenehanja veljavnosti homologacij, podeljenih pod pogoji iz točke a) prvega odstavka tega člena se
43. člen tega pravilnika na uporablja.
(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena proizvajalec v
primerih homologacij za vozilo, ki se jim izteka veljavnost, o
tem obvesti homologacijski organ, ki je podelil homologacijo.
Homologacijski organ nemudoma sporoči homologacijskim organom drugih držav članic vse potrebne informacije ter tako
omogoči uporabo 43. člena tega pravilnika, za katere to pride
v poštev. V tem sporočilu se navedeta zlasti datum proizvodnje
in identifikacijska številka zadnjega izdelanega vozila.
5. Potrdilo o skladnosti in označevanje
27. člen
(ES-potrdilo o skladnosti)
(1) Proizvajalec kot imetnik homologacije vozila mora
izdati ES‑potrdilo o skladnosti, ki spremlja vsako vozilo, bodisi
dokončano, nedodelano ali dodelano, izdelano v skladu s homologiranim tipom vozila.
(2) Za nedodelano ali dodelano vozilo proizvajalec na drugi strani ES‑potrdila o skladnosti izpolni samo tiste podatke, ki
so bili dodani ali spremenjeni na trenutni homologacijski stopnji,
in potrdilu priloži vsa morebitna ES‑potrdila o skladnosti, izdana
na prejšnji stopnji.
(3) ES‑potrdilo o skladnosti mora biti izdelano tako, da ga
ni mogoče ponarediti. Zato mora biti natisnjeno na papirju, ki
je zaščiten bodisi z barvnimi grafikami ali z vodnim znakom v
obliki oznake proizvajalca.
(4) ES‑potrdilo o skladnosti mora biti v celoti izpolnjeno in
ne sme vsebovati omejitev glede uporabe vozila, razen tistih,
ki so predvidene v predpisu.

Stran

7274 /

Št.

52 / 29. 6. 2011

(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko proizvajalec podatke iz ES‑potrdila o skladnosti v elektronski obliki
posreduje organu za registracijo v drugi državi članici.
28. člen
(ES-potrdilo o skladnosti za vozila, izdelana po novih
tehnologijah oziroma v majhnih serijah)
(1) ES‑potrdilo o skladnosti, določeno v Prilogi III, za
vozila, homologirana v skladu z določbami drugega odstavka
32. člena, v naslovu vsebuje besedilo »Za dokončana/dodelana
vozila, homologirana po 32. členu (začasna homologacija)«.
(2) ES‑potrdilo o skladnosti, določeno v Prilogi III, za
vozila, homologirana v skladu z 35. členom, vsebuje v naslovu besedilo »Za dokončana/dodelana vozila, homologirana v
majhnih serijah« ob naslovu pa letnico proizvodnje, ki ji sledi
zaporedna številka med 1 in mejno vrednostjo, navedeno v
Oddelku A Priloge V, ki glede na vsako letnico proizvodnje
označuje položaj tega vozila v okviru proizvodnje, določene
za zadevno leto.
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je zagotovljena vsaj enakovredna raven varnosti in varovanja
okolja.
(3) Druge države članice se lahko odločijo za upoštevanje začasne homologacije iz drugega odstavka tega člena na
svojem ozemlju.
(4) V primerih, ko sistem, sestavni del ali samostojna
tehnična enota ustreza pravilnikom UN/ECE, h katerim je EU
pristopila, se določbe tega člena ne uporabljajo.
33. člen
(zavrnitev dovoljenja)

29. člen

Če se Evropska komisija odloči za zavrnitev dovoljenja
iz prvega odstavka 32. člena tega pravilnika, homologacijski
organ takoj obvesti imetnika začasne homologacije iz drugega
odstavka prejšnjega člena, da bo začasna homologacija v
šestih mesecih po datumu odločitve Evropske komisije preklicana. V takem primeru je vozila, izdelana v skladu z začasno
homologacijo, še preden je bila slednja preklicana, dovoljeno
dati na trg, registrirati ali dati v uporabo v kateri koli državi članici, ki je upoštevala začasno homologacijo.

(nacionalno potrdilo o skladnosti)

34. člen

(1) Za vozila, ki bodo registrirana v Republiki Sloveniji,
izda proizvajalec namesto ES‑potrdila o skladnosti iz 27. ali
28. člena tega pravilnika »potrdilo o skladnosti«, kot ga določa
pravilnik, ki ureja nacionalno ugotavljanje skladnosti vozil.
(2) Proizvajalec za vozila iz prejšnjega odstavka na zahtevo kupca vozila izda tudi ES‑potrdilo o skladnosti iz 27. ali
28. člena tega pravilnika.
30. člen
(dvojnik ES-potrdila o skladnosti)
Dvojnik ES‑potrdila o skladnosti lahko izda samo proizvajalec. Na sprednji strani vsakega dvojnika mora biti jasno viden
napis »dvojnik«.
31. člen
(oznaka homologacije)
(1) Proizvajalec sestavnega dela ali samostojne tehnične
enote, ne glede na to, ali je ta del sistema ali ne, vsak sestavni
del ali enoto, izdelano skladno s homologiranim tipom, označi
z oznako homologacije, ki jo določa predpis.
(2) Kadar oznaka homologacije ni predpisana, mora proizvajalec vnesti svojo trgovsko oznako ali blagovno znamko ter
številko tipa oziroma identifikacijsko številko.
6. Nove in alternativne tehnologije
32. člen

(trajanje izjem)
(1) Ko se predpisi, zaradi katerih sestavni del, sistem ali
samostojna tehnična enota iz prvega odstavka 32. člena tega
pravilnika niso ustrezali zaradi uporabljenih novih tehnologij ali
tehničnih rešitev, ustrezno spremenijo, prenehajo vse omejitve
v zvezi z dovoljeno izjemo.
(2) Če do sprememb predpisov iz prejšnjega odstavka
ne pride, se lahko na zahtevo homologacijskega organa, ki
je podelil homologacijo, veljavnost izjem podaljša z dodatno
odločitvijo Evropske komisije.
7. Vozila, izdelana v majhnih serijah
35. člen
(homologacija za majhne serije)
(1) Homologacijski organ na zahtevo proizvajalca in v
okviru količinskih omejitev, določenih v Oddelku A Priloge V,
v skladu s postopkom iz 10. člena tega pravilnika podeli homologacijo za tip vozila, ki izpolnjuje vsaj zahteve za traktorje
izdelane v majhnih serijah iz pravilnika, ki ureja nacionalno
ugotavljanju skladnosti vozil.
(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja za vozila za posebne
namene.
(3) Certifikati o ES‑homologaciji se oštevilčijo v skladu z
Dodatkom 1 Poglavja C Priloge II.

(izjeme za nove tehnologije ali nove tehnične rešitve)

36. člen

(1) Homologacijski organ lahko na podlagi vloge proizvajalca podeli homologacijo za tip sistema, sestavni del ali
samostojno tehnično enoto, v katero so vgrajene tehnologije
ali tehnične rešitve, ki niso v skladu z enim ali več predpisi
iz Poglavja B Priloge II, pod pogojem, da pridobi dovoljenje
Evropske komisije.
(2) Pred pridobitvijo dovoljenja iz prejšnjega odstavka,
lahko homologacijski organ podeli začasno homologacijo, veljavno le na ozemlju Republike Slovenije, za tip vozila, za katerega je zaprošena izjema, pod pogojem, da o tem takoj obvesti
Evropsko komisijo in druge države članice z dokumentacijo, ki
vsebuje naslednje:
a) razloge, zaradi katerih zadevne tehnologije ali tehnične
rešitve preprečujejo sistemu, sestavnemu delu ali samostojni
tehnični enoti, da bi bile združljive z zahtevami;
b) opis zadevnih varnostnih in okoljskih vidikov ter sprejete ukrepe;
c) opis preskusov, vključno z njihovimi rezultati, ki v primerjavi z zahtevami, od katerih je zaprošena izjema, kažejo, da

(nacionalna homologacija za majhne serije)
(1) Homologacijski organ lahko za vozila, izdelana v okviru količinskih omejitev, določenih v Oddelku A Priloge V, iz
utemeljenih razlogov odstopi od ene ali več določb predpisov
iz Poglavja B Priloge II, pod pogojem, da določi alternativne
zahteve.
(2) Alternativne zahteve iz prejšnjega odstavka so postopkovna pravila in tehnične zahteve, katerih cilj je zagotovitev
stopnje varnosti v prometu in varstva okolja, ki je v največji
možni meri smiselno enakovredna stopnji, ki jo zagotavljajo
določbe iz Poglavja B Priloge II.
(3) Homologacijski organ lahko za vozila iz prvega odstavka tega člena iz utemeljenih razlogov odstopi od ene ali
več zahtev iz predpisov.
(4) Homologacijski organ v postopku podelitve nacionalne
homologacije za majhne serije upošteva sisteme, sestavne
dele ali samostojne tehnične enote, ki so homologirani v skladu
s predpisi iz Poglavja B Priloge II.
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37. člen
(certifikat o nacionalni homologaciji za majhne serije)
(1) Certifikat o nacionalni homologaciji podrobno opredeli
vrste odstopanj, priznanih na podlagi prvega in tretjega odstavka prejšnjega člena.
(2) Certifikat o nacionalni homologaciji, katerega vzorec
je določen v prilogi pravilnika, ki ureja nacionalno ugotavljanje
skladnosti vozil, ne sme imeti naslova »Certifikat o ES‑homologaciji vozila«. Certifikati o nacionalni homologaciji se oštevilčijo
v skladu s prilogo pravilnika, ki ureja nacionalno ugotavljanje
skladnosti vozil.
(3) Veljavnost homologacije iz prejšnjega člena je omejena na ozemlje Republike Slovenije. Vendar pa homologacijski
organ na željo proizvajalca pošlje s priporočeno pošto ali po
elektronski pošti kopijo certifikata o homologaciji in vse priloge
homologacijskim organom držav članic, ki jih določi proizvajalec.
(4) Na zahtevo vlagatelja, ki želi vozilo dati na trg, registrirati ali dati v uporabo v drugi državi članici, homologacijski
organ vlagatelju izroči kopijo certifikata o homologaciji, vključno
z opisno dokumentacijo.
(5) Če homologacijski organ prejme od homologacijskega
organa druge države članice dokumente iz tretjega odstavka
tega člena, mora v 60 dneh od prejetja dokumentov odločiti, ali
bo homologacijo upošteval ali ne, in to svojo odločitev sporočiti
homologacijskemu organu, ki je dokumente poslal.
(6) Homologacijski organ ne zavrne sprejema vozil iz
četrtega ali petega odstavka tega člena, razen če upravičeno
domneva, da tehnične določbe, na podlagi katerih je bilo vozilo
homologirano, niso enakovredne določbam predpisov, ki veljajo
v Republiki Sloveniji.
IV. POSAMIČNA ODOBRITEV VOZILA
38. člen
(oprostitev od zahtev)
(1) Homologacijski organ lahko določeno vozilo oprosti
zahtev po skladnosti z eno ali več zahtevami enega ali več
predpisov, navedenih v Poglavju B Priloge II, pod pogojem,
da določi alternativne zahteve. Alternativne zahteve pomenijo
postopkovna pravila in tehnične zahteve, katerih cilj je zagotovitev stopnje varnosti v prometu in varstva okolja, ki je v največji
možni meri smiselno enakovredna stopnji, ki jo zagotavljajo
zahteve iz Poglavja B Priloge II.
(2) Alternativne zahteve iz prejšnjega odstavka so postopkovna pravila in tehnične zahteve, katerih cilj je zagotovitev
stopnje varnosti v prometu in varstva okolja, ki je v največji
možni meri smiselno enakovredna stopnji, ki jo zagotavljajo
določbe iz Poglavja B Priloge II.
(3) Oprostitev iz prvega odstavka je možna le, če homologacijski organ presodi, da obstajajo za to utemeljeni razlogi.
(4) Homologacijski organ ne izvaja porušnih preskusov.
Namesto tega uporabi vse ustrezne podatke, ki jih predloži
vlagatelj in tako dokaže skladnost z alternativnimi zahtevami.
(5) Homologacijski organ namesto alternativnih zahtev
iz drugega odstavka tega člena upošteva vsako homologacijo
sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote.
39. člen
(posamična odobritev z oprostitvami)
(1) Vlogo za posamično odobritev vloži proizvajalec, lastnik vozila ali pa oseba, ki deluje v njunem imenu, pod pogojem, da ima prebivališče oziroma sedež v EU.
(2) Homologacijski organ podeli posamično odobritev, če
je vozilo skladno z opisom, priloženim k vlogi, in če izpolnjuje
ustrezne tehnične zahteve, ter nemudoma izda certifikat o
posamični odobritvi.
(3) Obrazec certifikata o posamični odobritvi je določen
v Poglavju D Priloge II, in vsebuje vse podatke, ki so potrebni
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za izpolnitev vloge za registracijo, kakor jo določajo predpisi o
registraciji vozil. Certifikati o posamičnih odobritvah ne smejo
imeti naslova »ES‑homologacija vozila«.
(4) Certifikat o posamični odobritvi mora biti opremljen z
identifikacijsko številko zadevnega vozila.
(5) Obvezna priloga k certifikatu iz tretjega odstavka tega
člena je poročilo o pregledu vozila, kjer morajo biti navedene
ugotovitve pregleda po posameznih postavkah, ki se nanašajo
na predmetno vozilo, ter morebitna odstopanja, in vsi podatki,
potrebni za izpolnitev obrazca potrdila o skladnosti.
(6) Veljavnost posamične odobritve je omejena na ozemlje
Republike Slovenije. Če vlagatelj želi dati na trg, registrirati ali
dati v uporabo v drugi državi članici vozilo, ki mu je bila podeljena posamična odobritev, homologacijski organ, ki je odobritev
podelil, vlagatelju na njegovo zahtevo izda izjavo o tehničnih
določbah, na podlagi katerih je bilo vozilo odobreno.
(7) Če želi lastnik registrirati vozilo s posamično odobritvijo iz druge države članice, pristojni organ ne zavrne vozila,
razen če upravičeno domneva, da tehnične določbe, na podlagi
katerih je bilo vozilo homologirano, niso enakovredne določbam
predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
40. člen
(posamična odobritev vozila, skladnega s predpisi)
(1) Homologacijski organ na zahtevo proizvajalca ali lastnika vozila podeli posamično odobritev za vozilo, ki je skladno z določbami tega pravilnika in s predpisi, navedenimi v
Poglavju B Priloge II.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka veljavnost posamične odobritve ni omejena na ozemlje Republike Slovenije.
41. člen
(posebne določbe)
(1) Homologacijski organ lahko za izvajanje pregledov vozil v postopku posamične odobritve pooblasti tehnično službo.
(2) Določbe 38. do 40. člena tega pravilnika se lahko
uporabljajo za vozila, ki so bila homologirana v skladu z določbami tega pravilnika in so bila predelana, preden so bila prvič
registrirana ali dana v uporabo.
(3) Postopek iz 38. do 40. člena tega pravilnika se lahko
za določeno vozilo uporablja v zaporednih stopnjah v skladu z
večstopenjskim postopkom homologacije. Ta postopek ne more
nadomestiti vmesne stopnje v okviru predpisanega zaporedja
v večstopenjskem postopku homologacije in se ne sme uporabljati za pridobitev prvostopenjske homologacije vozila.
V. DAJANJE NA TRG, REGISTRACIJA IN ZAČETEK
UPORABE VOZIL
42. člen
(dajanje na trg, registracija in začetek uporabe vozil)
(1) Nova vozila smejo biti dana na trg, smejo biti registrirana in se smejo začeti uporabljati izključno takrat, kadar jim
je priloženo veljavno potrdilo o skladnosti, izdano v skladu z
29. členom tega pravilnika.
(2) Dovoljeno je dajanje na trg nedodelanih vozil, nista
pa dovoljena njihova registracija in začetek uporabe, dokler
niso dodelana.
(3) Število vozil, izdelanih v majhnih serijah, ki se smejo
dati na trg, registrirati ali dati v uporabo v enem koledarskem
letu, ne sme presegati števila enot, navedenih v Oddelku A
Priloge V.
43. člen
(dajanje na trg, registracija in začetek uporabe vozil
zaključka serije)
(1) Registracijski organi lahko v okviru omejitev, določenih v Oddelku B Priloge V, registrirajo vozila, skladna s tipom
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vozila, katerega homologacija ni več veljavna. Enake omejitve
veljajo tudi za dajanje na trg in začetek uporabe.
(2) Prejšnji odstavek se uporablja samo za vozila, ki se
nahajajo na ozemlju EU, ki so imela v času izdelave veljavno
homologacijo, niso pa bila registrirana ali dana v uporabo,
preden je homologacija postala neveljavna. Postopek iz prejšnjega odstavka se lahko uporablja za dokončana vozila največ
dvanajst mesecev od datuma prenehanja veljavnosti homologacije, za dodelana vozila pa največ osemnajst mesecev od
tega datuma.
(3) Proizvajalec, ki želi izkoristiti možnost iz prvega
odstavka tega člena, predloži homologacijskemu organu
zahtevo za začetek uporabe določenega števila vozil. V
zahtevi morajo biti opredeljeni vsi tehnični ali gospodarski
razlogi, zaradi katerih ta vozila niso skladna z novimi tehničnimi zahtevami. Homologacijski organ se mora v treh
mesecih po prejetju takšne zahteve odločiti o izdaji soglasja,
da se ta vozila lahko registrirajo v Republiki Sloveniji ter o
številu teh vozil.
(4) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
vozila, ki so pridobila nacionalno homologacijo po nacionalnih
predpisih posamezne države članice EU, vendar pa niso bila
registrirana ali dana v uporabo, preden je ta nacionalna homologacija postala neveljavna zaradi začetka obvezne uporabe
postopka ES‑homologacije.
44. člen
(dajanje na trg in začetek uporabe sestavnih delov
oziroma samostojnih tehničnih enot)
(1) Dajanje na trg ali začetek uporabe sestavnih delov
oziroma samostojnih tehničnih enot sta dovoljena izključno
takrat, kadar so le‑ti skladni z zahtevami predpisa in kadar so
označeni v skladu z 31. členom tega pravilnika.
(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja za sestavne dele ali
samostojne tehnične enote, ki so izdelani ali projektirani izključno za nova vozila, ki niso predmet tega pravilnika.
(3) Homologacijski organ sme, ne glede na prvi odstavek
tega člena, dovoliti dajanje na trg in začetek uporabe sestavnih
delov ali samostojnih tehničnih enot, ki so izvzeti iz izpolnjevanja ene ali več zahtev ustreznega predpisa na podlagi 32. člena
tega pravilnika ali so namenjeni vgradnji v vozila v okviru odobritev iz 35. do 40. člena, ki se nanašajo na zadevne sestavne
dele ali samostojne tehnične enote.
(4) Homologacijski organ sme, ne glede na prvi odstavek
tega člena, če predpis ne določa drugače, dovoliti dajanje na
trg in začetek uporabe sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, namenjenih vgradnji v vozila, za katera ob začetku
njihove uporabe ni bila potrebna homologacija.
VI. ZAŠČITNE KLAVZULE
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46. člen
(vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote,
ki niso v skladu s homologiranim tipom)
(1) Če homologacijski organ, ki je podelil homologacijo,
ugotovi, da nova vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne
tehnične enote, ki jih spremlja potrdilo o skladnosti ali nosijo
homologacijsko oznako, niso skladni s homologiranim tipom,
mora sprejeti potrebne ukrepe, vključno s preklicem homologacije, s katerimi zagotovi, da se vozila, sistemi, sestavni deli
ali samostojne tehnične enote v proizvodnji uskladijo s homologiranim tipom. Homologacijski organ obvesti homologacijske
organe drugih držav članic o sprejetih ukrepih.
(2) Za namene iz prejšnjega odstavka se odstopanja od
podatkov v certifikatu o ES‑homologaciji ali opisni dokumentaciji štejejo kot neskladnost s homologiranim tipom. Vozilo ni v
neskladju s homologiranim tipom, kadar so taka odstopanja v
mejah, določenih v predpisih.
(3) Če homologacijski organ dokaže, da nova vozila, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, ki jih spremlja potrdilo
o skladnosti ali nosijo homologacijsko oznako, niso skladni s
homologiranim tipom, lahko od homologacijskega organa države članice, ki je podelil homologacijo, zahteva, da preveri, ali
so vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote
v proizvodnji še vedno skladni s homologiranim tipom. Po prejemu takšne zahteve iz druge države članice, homologacijski
organ potrebno preverjanje opravi takoj oziroma najpozneje v
šestih mesecih od datuma zahteve.
(4) Homologacijski organ od homologacijskega organa
države članice, ki je sistemu, sestavnemu delu, samostojni
tehnični enoti ali nedodelanemu vozilu podelil homologacijo,
zahteva, da sprejme potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi,
da se vozila v proizvodnji ponovno uskladijo s homologiranim
tipom, v naslednjih primerih:
a) pri homologaciji vozila, kjer do neskladnosti vozila pride izključno zaradi neskladnosti sistema, sestavnega dela ali
samostojne tehnične enote;
b) pri večstopenjski homologaciji, kjer gre neskladnost
vozila pripisati izključno neskladnosti sistema, sestavnega dela
ali samostojne tehnične enote, ki je del nedodelanega vozila,
ali neskladnosti samega nedodelanega vozila.
(5) Po prejemu zahteve iz prejšnjega odstavka iz druge
države članice opravi homologacijski organ potrebno preverjanje takoj oziroma najpozneje v šestih mesecih od datuma
zahteve, po potrebi tudi v sodelovanju z državo članico, ki je
ukrepe zahtevala. Če je ugotovljena neskladnost, homologacijski organ sprejme ukrepe iz prvega odstavka tega člena.
(6) Homologacijski organi se v 20 delovnih dneh medsebojno obvestijo o preklicu homologacije in razlogih zanj.
(7) Če homologacijski organ, ki je podelil homologacijo,
oporeka neskladnosti, o kateri je bil obveščen, z namenom
razrešitve spora obvesti Evropsko komisijo.

45. člen

47. člen

(vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote
v skladu s tem pravilnikom)

(odpoklic vozil)

(1) Če homologacijski organ ugotovi, da nova vozila,
sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote kljub skladnosti z veljavnimi zahtevami ali pravilni označenosti predstavljajo resno nevarnost za prometno varnost ali okolje ali javno
zdravje, lahko pri registracijskem organu zahteva, da ta za
največ šest mesecev zavrne registracijo takih vozil, od pristojne
inšpekcije pa, da za enako obdobje prepove dajanje na trg ali
začetek uporabe takih vozil, sestavnih delov ali samostojnih
tehničnih enot.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka homologacijski organ nemudoma obvesti proizvajalca, druge države članice in
Evropsko komisijo ter pri tem navede razloge za svojo odločitev
in navede zlasti, ali je odločitev posledica:
– pomanjkljivosti v ustreznih predpisih, ali
– nepravilne uporabe ustreznih zahtev.

(1) Če mora proizvajalec, kateremu je bila podeljena homologacija za vozila, na podlagi predpisov o splošni varnosti
proizvodov, odpoklicati vozila, ki so že bila dana na trg, registrirana ali uporabljena, ker eden ali več sistemov, sestavnih
delov ali samostojnih tehničnih enot, ki so vgrajeni v vozilo,
kljub ustrezni potrditvi v skladu s tem pravilnikom predstavlja
resno tveganje za varnost na cesti, javno zdravje ali varstvo
okolja, o tem nemudoma obvesti homologacijski organ, ki je
podelil homologacijo vozila.
(2) Proizvajalec mora homologacijskemu organu predložiti načrt ustreznih ukrepov za zmanjšanje tveganja iz prejšnjega
odstavka. Homologacijski organ o načrtu ukrepov nemudoma
obvesti homologacijske organe drugih držav članic.
(3) Če organi iz prejšnjega odstavka menijo, da so predlagani ukrepi nezadostni oziroma niso bili izvedeni dovolj
hitro, lahko o tem obvestijo homologacijski organ, ki je podelil
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homologacijo vozila. Homologacijski organ nato obvesti proizvajalca.
(4) Če homologacijski organ, ki je podelil homologacijo, ni
zadovoljen z ukrepi proizvajalca, sprejme vse potrebne ukrepe,
vključno s preklicem homologacije vozila. V primeru preklica
homologacije vozila homologacijski organ v 20 delovnih dneh
s priporočenim pismom ali v ustrezni elektronski obliki obvesti
proizvajalca, homologacijske organe držav članic in Evropsko
komisijo.
(5) Določbe tega člena se uporabljajo tudi v primerih, da
je odpoklic potreben zaradi delov in opreme, za katere zahteve
predpisov ne veljajo.

(3) Proizvajalec sestavnih delov ali samostojnih tehničnih
enot kot imetnik certifikata o ES‑homologaciji, ki v skladu s
četrtim odstavkom 19. člena tega pravilnika vključuje omejitve
uporabe ali posebne pogoje za vgradnjo ali oboje, v zvezi s
tem proizvajalcu vozil predloži vse potrebne podatke. Kadar
je tako določeno v predpisu iz Poglavja B Priloge II, skupaj s
proizvedenimi sestavnimi deli ali samostojnimi tehničnimi enotami posreduje navodila v zvezi z omejitvami uporabe oziroma
s posebnimi pogoji za vgradnjo.

VII. UPORABA MEDNARODNIH PREDPISOV

(začetek uporabe za nekatere kategorije vozil)

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
51. člen

48. člen
(pravilniki UN/ECE)
(1) Predpisi, ki so navedeni v Delih II A, II B in II C Poglavja B Priloge II se uporabljajo kot enakovredni predpisi tehničnim
specifikacijam za posamezna področja.
(2) Homologacijski organ lahko na prošnjo proizvajalca
podeli homologacijo oziroma poročilo o preskusu po enakovrednih prepisih iz prvega odstavka tega člena, razen po kodeksih
OECD.
(3) Homologacijski organ mora upoštevati homologacije,
podeljene v skladu s predpisi iz prejšnjega odstavka, in tehnična poročila po kodeksih OECD in, kadar to pride v poštev, nanje se nanašajoče homologacijske oznake namesto ustreznih
homologacij in homologacijskih oznak, dodeljenih v skladu z
ustrezno tehnično specifikacijo.
VIII. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNIH INFORMACIJ
49. člen

(1) Za vozila kategorij T1, T2, T3 in T4.3, iz Priloge II tega
pravilnika se ta pravilnik začne uporabljati z datumom začetka
veljavnosti nazadnje sprejete tehnične specifikacije, potrebne
za homologacijo določene kategorije vozil, ki je za posamezno
kategorijo vozil določen na seznamu iz 7. člena tega pravilnika.
(2) Za vozila kategorij T4.1, T4.2, T5, C, R in S, iz Priloge
II tega pravilnika se ta pravilnik začne uporabljati po sprejetju
vseh tehničnih specifikacij za vozila ene izmed teh kategorij:
– za nove tipe vozil tri leta od datuma začetka veljavnosti
zadnje sprejete tehnične specifikacije;
– za vsa vozila šest let od datuma začetka veljavnosti
zadnje sprejete tehnične specifikacije.
52. člen
(veljavnost obstoječih homologacij)
ES‑homologacije za kmetijske in gozdarske traktorje kategorij T1, T2, T3 in T4.3 in za njihove sisteme, sestavne dele
in samostojne tehnične enote, podeljene pred 1. julijem 2011
ostajajo v veljavi. Te homologacije se lahko razširijo tudi po
začetku uporabe tega pravilnika.

(tehnične informacije za uporabnike)

53. člen

(1) Proizvajalec ne sme posredovati uporabnikom vozil
tehničnih informacij v zvezi s posameznimi podatki, navedenimi
v tem pravilniku ali predpisih iz Poglavja B Priloge II, ki se razlikujejo od podatkov, katere je odobril homologacijski organ.
(2) Kadar je tako določeno v predpisih iz poglavja B Priloge II, da proizvajalec uporabnikom na voljo vse pomembne
podatke in potrebna navodila, ki opisujejo posebne pogoje ali
omejitve za uporabo vozila, sestavnega dela ali samostojne
tehnične enote. Te informacije se posredujejo v slovenščini in v
ustrezni obliki (npr. v priročniku za lastnika vozila ali v navodilih
za vzdrževanje), kakor je ta dogovorjena s homologacijskim
organom.

(veljavnost pooblastil)

50. člen

Tehnične službe, ki imajo veljavno pooblastilo za izvajanje
postopkov na podlagi predpisov o ES‑homologaciji kmetijskih
in gozdarskih traktorjev, lahko do preklica pooblastila izvajajo
postopke in dejanja v skladu s tem pravilnikom v okviru dosedanjih pooblastil.
54. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati
Pravilnik o ES‑homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev
(Uradni list RS, št. 125/03, 80/04, 103/04, 75/05, 33/06, 82/07
in 106/10 – ZMV).
55. člen

(tehnične informacije za proizvajalce sestavnih delov
ali samostojnih tehničnih enot)
(1) Proizvajalec vozila mora dati proizvajalcem sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot na voljo vse podatke
(vključno s potrebnimi risbami), ki so posebej navedeni v prilogi
predpisa in ki so potrebni za homologacijo sestavnih delov ali
samostojnih tehničnih enot.
(2) Proizvajalec vozila ima pravico proizvajalcem sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot predložiti v podpis
pogodbo o varstvu zaupnosti informacij, ki nimajo javnega
značaja, vključno z varovanjem pravic intelektualne lastnine.

(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2011.
Št. 007-14/2011
Ljubljana, dne 22. junija 2011
EVA 2011-2411-0013
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet
Priloga
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vozila za posebne namene

Dodatek 2:
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Poglavje C –
Dodatek 1:
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Sistem številčnega
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označevanja

certifikatov
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ES-potrdilo o skladnosti
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PRILOGA I
VZORCI OPISNIH LISTOV
(Vsi opisni listi v tem pravilniku in v tehničnih specifikacijah smejo biti sestavljeni samo iz izvlečkov iz
tega seznama in smejo uporabljati samo njegov številčni sistem označevanja posameznih podatkov.)

Naslednji podatki, kjer so potrebni, morajo biti predloženi v trojniku in morajo vsebovati seznam
dokumentov. Vse risbe morajo biti v ustreznem merilu in dovolj podrobne ter v formatu A4 ali zložene
na format A4. Če so priložene fotografije, morajo prikazovati zadostne podrobnosti.

VZOREC A
Popoln seznam
Vzorec A se uporabi, kadar ni na podlagi ustrezne tehnične specifikacije podeljenega certifikata o EShomologaciji
0

SPLOŠNO

0.1

Znamka(e) (blagovna znamka, registrirana s strani proizvajalca): .………………………...

0.2

Tip (navesti možne variante in različice): .……………………………………………………..

0.2.0

Stanje dodelanosti vozila:
za dokončano / dodelano / nedodelano vozilo

(1)

Pri dodelanem vozilu navesti ime in naslov prejšnjega proizvajalca in številko
homologacije nedodelanega ali dokončanega vozila.
0.2.1

Trgovska(e) oznaka(e) (kjer pride v poštev): ………………………………………………....

0.3

Podatki za identifikacijo tipa vozila, če je oznaka na vozilu: ………………………………..

0.3.1

Tablica proizvajalca (mesto in način pritrditve): ………………………………………………

0.3.2

Identifikacijska številka šasije (mesto): ……………………………………………………….

0.4

Kategorija vozila

0.5

Ime in naslov proizvajalca: ……………………………………………………………………..

0.6

Mesto in način pritrditve predpisanih napisnih tablic in napisov (fotografije ali risbe): ……
………………………………………………………………………………………………………

0.7

Mesto in način pritrditve oznake ES-homologacije na sistemih, sestavnih delih in
samostojnih tehničnih enotah: ………………………………………………………………….

0.8

Imena in naslovi proizvodnih tovarn: …………………………………………………………..

1

SPLOŠNI KONSTRUKCIJSKI PODATKI O VOZILU

(4)

: ……………………………………………………………………………..

(Priložiti fotografije, ki prikazujejo ¾ prednje in ¾ zadnje strani ali risbe reprezentančne
izvedenke ter mersko risbo celega vozila.)
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1.1

Število osi in koles: ……………………………………………………………………………….

1.1.1

Število in lega osi z dvojnimi kolesi (če pride v poštev): ……………………………………..

1.1.2

Število in lega krmiljenih osi: ……………………………………………………………………

1.1.3

Pogonske osi (število, lega, povezava): ………………………………………………….……

1.1.4

Zavirane osi (število, lega): ……………………………………………………………………..

1.2

Lega in način vgradnje motorja: ………………………………………………………………..

1.3

Lega volana: desno / levo / v sredini

1.4

Obrnljivo vozniško mesto: da/ne (1)

1.5

Šasija; sredinska šasija / šasija z vzdolžnimi nosilci / zgibna šasija / drugo

1.6

Vozilo, konstruirano za vožnjo po cesti: po desni / po levi strani

2

MASE IN MERE (v kg in mm)
(Navesti povezavo z risbo, kjer je mogoče)

2.1

Masa(e) neobremenjenega vozila: ……………………………………………………………..

2.1.1

Masa(e) neobremenjenega vozila v stanju, pripravljenem za vožnjo

(1)

(1)

(1)

(5)

(16)

: …………….……

(uporablja se kot referenčna točka za različne posamične tehnične specifikacije)
(vključno z zaščitno konstrukcijo pri prevrnitvi, brez neobvezne opreme, vendar s
(6)
hladilno tekočino, mazivi, gorivom, orodjem in voznikom) :
– največja: ………………………………………………………………………………………..
– najmanjša: ……………………………………………………………………………………..
2.1.1.1

Porazdelitev te(teh) mase(mas) na osi in za polpriklopnik (ali zamenljivi vlečeni stroj) ali
za priklopnik s centralno osjo (ali zamenljivi vlečeni stroj) obremenitev v priklopni točki:
……………………………………………………………………………………………………..

2.2

Največja(e) masa(e) po podatkih proizvajalca: ……………………………………………….

2.2.1

Največja(e) tehnično dovoljena(e) masa(e) vozila glede na vgrajene pnevmatike: ….…..

2.2.2

Porazdelitev te(teh) mase(mas) na osi in za polpriklopnik (ali zamenljivi vlečeni stroj) ali
za priklopnik s centralno osjo (ali zamenljivi vlečeni stroj) obremenitev v priklopni točki:
……………………………………………………………………………………………………..

2.2.3

Mejne vrednosti porazdelitve te(teh) mas(e) na osi (navesti v odstotkih najmanjše mejne
vrednosti za prednjo os in za zadnjo os) in za polpriklopnik (ali zamenljivi vlečeni stroj)
ali za priklopnik s centralno osjo (ali zamenljivi vlečeni stroj) obremenitev v priklopni
točki: ……………………………………………………………………………………………….

2.2.3.1

Masa(e) in pnevmatike:
Os
številka

1
2

Pnevmatike
(mere)

Nosilnost
pnevmatike

Največja tehnično
dovoljena osna
obremenitev

Največja dovoljena
(7)
navpična obremenitev
v priklopni točki
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3

(16)

2.2.4

Nosilnost

: ……………………………………………………………………………………..

2.3

Dodatne uteži (skupna teža, material, število sestavnih delov): ……………………………

2.3.1

Porazdelitev te (teh) mase(mas) na osi: ………………………………………………………

2.4

Tehnično dovoljena(e) masa(e) vlečenega vozila (glede na vrsto priklopne naprave):

2.4.1

Nezavirana vlečena masa: .............................................................................................

2.4.2

Neodvisno zavirana vlečena masa: ................................................................................

2.4.3

Vztrajnostno zavirana vlečena masa: .............................................................................

2.4.4

Masa vlečenega vozila, opremljenega s hidravličnimi ali pnevmatskimi zavorami:............

2.4.5

Skupna(e) tehnično dovoljena(e) masa(e) traktorja s priklopnikom za posamezno
konfiguracijo zavor priklopnika:........................................................................................

2.4.6

Lega priklopne točke:

2.4.6.1

Višina od tal:

2.4.6.1.1

Največja višina: …………………………………………………………………………………...

2.4.6.1.2

Najmanjša višina: ………………………………………………………………………………...

2.4.6.2

Razdalja od navpične ravnine, ki poteka skozi srednjico zadnje osi: ………………………

2.4.6.2.1

Največja: …………………………………………………………………………………...

2.4.6.2.2

Najmanjša: ………………………………………………………………………………...

2.4.6.3

Največja statična navpična obremenitev / tehnično dovoljena teža v priklopni točki:

2.4.6.3.1

traktorja: …………………………………………………………………………………………..

2.4.6.3.2

polpriklopnika (zamenljivega vlečenega stroja) ali priklopnika s centralno osjo
(zamenljivega vlečenega stroja): ………………………………………………………………

2.5

Medosna razdalja

2.5.1

Za polpriklopnike (zamenljive vlečene stroje):

2.5.1.1

razdalja med sornikom vlečne sklopke in prvo zadnjo osjo: ………………………………..

2.5.1.2

razdalja med sornikom vlečne sklopke in zadnjim delom polpriklopnika (zamenljivega
vlečenega stroja):

2.6

Največja in najmanjša širina koloteka posamezne osi (izmerjena med simetrijskimi
(9)
ravninami običajno nameščenih enojnih ali dvojnih pnevmatik) (navede proizvajalec) :
………………………………………………………………………………………………………

2.7

Mere vozila (skupne in za vožnjo na cesti):

(8)

: …………………………………………………………………………….
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2.7.1

Za šasijo brez nadgradnje:

2.7.1.1

Dolžina

2.7.1.1.1

Največja dovoljena dolžina za dodelano vozilo: ……………………………………………..

2.7.1.1.2

Najmanjša dovoljena dolžina za dodelano vozilo: ……………………………………………

2.7.1.2

Širina

2.7.1.2.1

Največja dovoljena širina za dodelano vozilo: ………………………………………………..

2.7.1.2.2

Najmanjša dovoljena širina za dodelano vozilo: ……………………………………………...

2.7.1.3

(12)
(po potrebi, za po višini nastavljivo
Višina (v stanju, pripravljenem za vožnjo)
podvozje, navesti običajno lego pri vožnji): …………………………………………..……….

2.7.1.4

Sprednji previs

2.7.1.4.1

Prednji pristopni kot: …………………………………………………………………… stopinj

2.7.1.5

Zadnji previs

2.7.1.5.1

Zadnji pristopni kot: …………………………………………………………………….. stopinj

2.7.1.5.2

Najmanjši in največji dovoljeni previs priklopne točke

2.7.1.6

Oddaljenost od tal

2.7.1.6.1

Med osmi: …………………………………………………………………………………………

2.7.1.6.2

Pod sprednjo osjo (sprednjimi osmi): …………………………………………………………..

2.7.1.6.3

Pod zadnjo osjo (zadnjimi osmi): ……………………………………………………………….

2.7.1.7

Skrajne dovoljene lege težišča nadgradnje in/ali notranje opreme in/ali opreme in/ali
tovora: ……………………………………………………………………………………………..

2.7.2

Celotne mere traktorja skupaj s priklopno napravo:

2.7.2.1

Dolžina za cestni promet

(10)

(11)

: ……………………………………………………………………………………….

: ………………………………………………………………………………………….

(13)

: ………………………………………………………………………………

(14)

: …………………………………………………………………………………

(15)

(14)

: …………………………………..

:

(10)

:

Največja: ........................................................................................................................
Najmanjša: .....................................................................................................................
2.7.2.2

Širina za cestni promet

(11)

:

Največja: ........................................................................................................................
Najmanjša:......................................................................................................................
2.7.2.3

Višina za cestni promet

(12)

Največja: ........................................................................................................................
Najmanjša:......................................................................................................................
2.7.2.4

Sprednji previs

(13)

: ……………………………………………………………………………….
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Največji: .........................................................................................................................
Najmanjši:.......................................................................................................................
2.7.2.5

Zadnji previs

(14)

: ………………………………………………………………………………….

Največji: .........................................................................................................................
Najmanjši:.......................................................................................................................
2.7.2.6

Oddaljenost od tal

(15)

: ……………………………………………………………………………

Največja: ........................................................................................................................
Najmanjša:......................................................................................................................
3

POGONSKI MOTOR
DEL 1 – SPLOŠNO
(1) (3) (21)

3.1

Osnovni motor / tip motorja

3.1.1

Znamka (blagovna znamka proizvajalca): .......................................................................

3.1.2

Tip in trgovska oznaka osnovnega motorja in (po potrebi) družine motorjev

3.1.3

Proizvajalčeva koda tipa motorja, kot je označena na motorju in način namestitve: .........

3.1.3.1

Mesto, kodiranje in način namestitve identifikacijske številke tipa motorja: .......................

3.1.3.2

Mesto in način namestitve oznake ES-homologacije sestavnega dela: ...........................

3.1.4

Ime in naslov proizvajalca: .............................................................................................

3.1.5

Naslovi proizvodne(ih) tovarn(e): ....................................................................................

3.1.6

Način delovanja:

(1)

: ...............

(1)

– prisilni vžig / kompresijski vžig

– direktno / indirektno vbrizgavanje (1)
– dvotaktni / štiritaktni (1)
3.1.7

Gorivo:
dizelsko / bencin / utekočinjeni naftni plin / drugo

(1)

DEL 2 – TIP MOTORJA ZNOTRAJ DRUŽINE MOTORJEV
(3)

3.2

Bistvene značilnosti tipa motorja

3.2.1

Opis motorja na kompresijski vžig:

3.2.1.1

Proizvajalec: ..................................................................................................................

3.2.1.2

Proizvajalčeva koda motorja, kot je označena na motorju: ..............................................
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3.2.1.3

Delovni postopek: dvotaktni / štiritaktni

3.2.1.4

Vrtina: ......................................................................................................................mm

3.2.1.5

Gib: ..........................................................................................................................mm

3.2.1.6

Število in razmestitev valjev: ...........................................................................................

3.2.1.7

Gibna prostornina: ....................................................................................................cm

3.2.1.8

Nazivna vrtilna frekvenca motorja: .......................................................................... min-1

3.2.1.9

Vrtilna frekvenca pri največjem navoru: .................................................................. min

3.2.1.10

Kompresijsko razmerje

3.2.1.11

Opis sistema zgorevanja: ...............................................................................................

3.2.1.12

Risba(e) zgorevalne komore in čela bata: .......................................................................

3.2.1.13

Najmanjša površina preseka vstopnih in izstopnih kanalov: ............................................

3.2.1.14

Hladilni sistem:

3.2.1.14.1

Tekočinsko hlajenje:

3

-1

(2)

: ..............................................................................................

3.2.1.14.1.1 Vrsta hladilne tekočine: ..................................................................................................
3.2.1.14.1.2 Obtočna(e) črpalka(e): da/ne

(1)

3.2.1.14.1.3 značilnosti ali znamka(e) in tip(i) (če pride v poštev): ......................................................
3.2.1.14.1.4 Prestavno razmerje pogona (če pride v poštev): .............................................................
3.2.1.14.2

Zračno hlajenje:

3.2.1.14.2.1 Puhalo: da/ne

(1)

3.2.1.14.2.2 Značilnosti ali znamka(e) in tip(i) (če pride v poštev): ......................................................
3.2.1.14.2.3 Prestavno razmerje pogona (če pride v poštev): .............................................................
3.2.1.15

Temperatura, ki jo dopušča proizvajalec:

3.2.1.15.1

Tekočinsko hlajenje: najvišja temperatura na izhodu: .................................................. K

3.2.1.15.2

Zračno hlajenje: referenčna točka ...................................................................................
Najvišja temperatura v referenčni točki: ....................................................................... K

3.2.1.15.3

Najvišja temperatura zraka na izhodu iz hladilnika polnilnega zraka (če pride v poštev):
.................................................................................................................................... K

3.2.1.15.4

Najvišja temperatura izpušnih plinov, izmerjena ob izstopnih prirobnicah izpušnega
kolektorja: .................................................................................................................... K

3.2.1.15.5

Temperatura maziva: najnižja …………………… K, najvišja ...................................... K

3.2.1.16

Tlačni polnilnik: da/ne

(1)
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3.2.1.16.1

Znamka: .........................................................................................................................

3.2.1.16.2

Tip: ................................................................................................................................

3.2.1.16.3

Opis sistema (npr.: največji polnilni tlak, krmilni obtočni kanal, če pride v poštev): ...........

3.2.1.16.4

Hladilnik polnilnega zraka: da/ne

3.2.1.17

Sesalni sistem: največji dovoljeni podtlak pri nazivni vrtilni frekvenci in 100%
obremenitvi motorja: .................................................................................................kPa

3.2.1.18

Izpušni sistem: največji dovoljeni protitlak pri nazivni vrtilni frekvenci in 100%
obremenitvi motorja: .................................................................................................kPa

3.2.2

Dodatne naprave proti onesnaževanju (če obstajajo in če niso opisane drugje)

(1)

Opis in/ali risba(e): .........................................................................................................
3.2.3

Napajanje z gorivom:

3.2.3.1

Napajalna črpalka
Tlak

(2)

ali karakteristika: ...........................................................................................kPa

3.2.3.2

Sistem za vbrizgavanje:

3.2.3.2.1

Tlačilka:

3.2.3.2.1.1

Znamka(e): ....................................................................................................................

3.2.3.2.1.2

Tip(i): .............................................................................................................................

3.2.3.2.1.3

Količina vbrizga …..................... mm3 (2) na vbrizg ali na cikel pri vrtilni frekvenci tlačilke:
-1
-1
………........ min (nazivno), oziroma: ………..... min (največji navor), ali karakteristika.
Navesti uporabljeno metodo: na motorju / na preskusni napravi

3.2.3.2.1.4

(1)

Predvbrizg:

3.2.3.2.1.4.1 Krivulja predvbrizga

(2)

: ...................................................................................................

3.2.3.2.1.4.2 Nastavitev časa vbrizga

(2)

: .............................................................................................

3.2.3.2.2

Visokotlačne cevi:

3.2.3.2.2.1

Dolžina (e): ..............................................................................................................mm

3.2.3.2.2.2

Notranji premer: .......................................................................................................mm

3.2.3.2.3

Vbrizgalna(e) šoba(e):

3.2.3.2.3.1

Znamka(e): ....................................................................................................................

3.2.3.2.3.2

Tip(i): .............................................................................................................................

3.2.3.2.3.3

Tlak odpiranja

3.2.3.2.4

Regulator:

(2)

…………………. kPa, ali karakteristika (1) .............................................
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3.2.3.2.4.1

Znamka(e): ....................................................................................................................

3.2.3.2.4.2

Tip(i): .............................................................................................................................

3.2.3.2.4.3

(2)
Vrtilna frekvenca, pri kateri se pri polni obremenitvi začne zapiranje dovoda goriva :.....
-1
............................................................................................................................... min

3.2.3.2.4.4

Največja vrtilna frekvenca brez obremenitve

3.2.3.2.4.5

Vrtilna frekvenca pri prostem teku

3.2.3.3

Sistem za zagon hladnega motorja:

3.2.3.3.1

Znamka(e): ....................................................................................................................

3.2.3.3.2

Tip(i): .............................................................................................................................

3.2.3.3.3

Opis: ..............................................................................................................................

3.2.4

Krmilni časi ventilov:

3.2.4.1

Največji gib ventilov ter koti odpiranja in zapiranja glede na gornjo mrtve točke batov ali
enakovredni podatki: ......................................................................................................

3.2.4.2

Referenčno območje in/ali območje nastavitve (1): ...........................................................

3.2.5

Konfiguracija vstopnih in izstopnih kanalov

3.2.5.1

Položaj, velikost in število: ..............................................................................................

3.2.6

Elektronske krmilne funkcije

(2)

(2)

-1

: ...................................................... min

-1

: ...................................................................... min

Če ima motor elektronsko krmiljene funkcije, je treba navesti podatke o njihovem
delovanju:
3.2.6.1

Znamka: .........................................................................................................................

3.2.6.2

Tip: ................................................................................................................................

3.2.63

Številka sestavnega dela: ...............................................................................................

3.2.6.4

Lega elektronske krmilne enote motorja: ........................................................................

3.2.5.4.1

Zaznavani parametri: .....................................................................................................

3.2.5.4.2

Krmiljeni parametri: ........................................................................................................
DEL 3 – DRUŽINA MOTORJEV NA KOMPRESIJSKI VŽIG

3.3

Bistvene značilnosti družine motorjev

3.3.1

Seznam tipov motorjev, ki sestavljajo družino:

3.3.1.1

Ime družine motorjev: .....................................................................................................

3.3.1.2

Specifikacija tipov motorjev v tej družini
Osnovni
motor
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DEL 4 – TIP MOTORJA ZNOTRAJ DRUŽINE
3.4

Bistvene značilnosti tipa motorja

3.4.1

Opis motorja:

3.4.1.1

Proizvajalec: ..................................................................................................................

3.4.1.2

Proizvajalčeva koda motorja, kot je označena na motorju: ..............................................

3.4.1.3

Način delovanja: štiritaktni / dvotaktni

3.4.1.4

Vrtina: ......................................................................................................................mm

3.4.1.5

Gib: ..........................................................................................................................mm

3.4.1.6

Število in razporeditev valjev: .........................................................................................

3.4.1.7

Gibna prostornina: ....................................................................................................cm

3.4.1.8

Nazivna vrtilna frekvenca: ...................................................................................... min

3.4.1.9

Vrtilna frekvenca pri največjem navoru: .................................................................. min-1

3.4.1.10

Kompresijsko razmerje

3.4.1.11

Sistem zgorevanja: .........................................................................................................

3.4.1.12

Risba(e) zgorevalne komore in čela bata: .......................................................................

3.4.1.13

Najmanjša površina preseka vstopnih in izstopnih kanalov: ............................................

3.4.1.14

Hladilni sistem:

3.4.1.14.1

Tekočinsko hlajenje:

(1)

3

-1

(2)

:

3.4.1.14.1.1 Vrsta hladilne tekočine: ..................................................................................................
3.4.1.14.1.2 Obtočna črpalka: da/ne

(1)

3.4.1.14.1.3 Značilnosti ali znamka(e) in tip(i) (če pride v poštev) : .....................................................
3.4.1.14.1.4 Prestavno razmerje pogona (če pride v poštev): .............................................................
3.4.1.14.2

Zračno hlajenje:
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(1)

3.4.1.14.2.2 Značilnosti ali znamka(e) in tip(i) (če pride v poštev): ......................................................
3.4.1.14.2.3 Prestavno razmerje pogona (če pride v poštev): .............................................................
3.4.1.15

Temperatura, ki jo dopušča proizvajalec:

3.4.1.15.1

Tekočinsko hlajenje: najvišja temperatura na izhodu: .................................................. K

3.4.1.15.2

Zračno hlajenje: referenčna točka: ..................................................................................
Najvišja temperatura v referenčni točki: ....................................................................... K

3.4.1.15.3

Najvišja temperatura zraka na izhodu iz hladilnika polnilnega zraka (če pride v poštev): .
.................................................................................................................................... K

3.4.1.15.4

Najvišja temperatura izpušnih plinov, izmerjena ob izstopnih prirobnicah izpušnega
kolektorja: ................................................................................................................... K

3.4.1.15.5

Temperatura maziva: najnižja ……………………….. K, najvišja: .................................. K

3.4.1.16

Tlačni polnilnik: da/ne

3.4.1.16.1

Znamka: .........................................................................................................................

3.4.1.16.2

Tip: ................................................................................................................................

3.4.1.16.3

Opis sistema (npr. največji polnilni tlak, krmilni obtočni kanal, če pride v poštev): ............

3.4.1.16.4

Hladilnik polnilnega zraka: da/ne

3.4.1.17

Sesalni sistem: največji dovoljeni podtlak pri nazivni vrtilni frekvenci pri 100%
obremenitvi motorja: .................................................................................................kPa

3.4.1.18

Izpušni sistem: največji dovoljeni protitlak pri nazivni vrtilni frekvenci pri 100%
(2)
obremenitvi motorja: .............................................................................................. kPa

3.4.2

Dodatne naprave proti onesnaževanju (če obstajajo in če niso opisane drugje):
Opis in/ali

(1)

Napajanje z gorivom:

3.4.3.1

Napajalna črpalka
(2)

(1)

diagram(i): ..................................................................................................

3.4.3

Tlak

(1)

ali karakteristika: ...........................................................................................kPa

3.4.3.2

Sistem za vbrizgavanje:

3.4.3.2.1

Tlačilka:

3.4.3.2.1.1

Znamka(e): ....................................................................................................................

3.4.3.2.1.2

Tip(i): .............................................................................................................................

3.4.3.2.1.3

3(2)
Količina vbrizga: …….......mm na vbrizg ali na cikel pri nazivni vrtilni frekvenci tlačilke:
-1
-1
……….......... min (nazivno) oziroma: ……........ min (največji navor), ali karakteristika.
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Predvbrizg: .....................................................................................................................

3.4.3.2.1.4.1 Krivulja predvbrizga

(2)

: ...................................................................................................

3.4.3.2.1.4.2 Nastavitev časa vbrizga

(2)

: .............................................................................................

3.4.3.2.2

Visokotlačne cevi:

3.4.3.2.2.1

Dolžina(e): ...............................................................................................................mm

3.4.3.2.2.2

Notranji premer: .......................................................................................................mm

3.4.3.2.3

Vbrizgalna(e) šoba(e):

3.4.3.2.3.1

Znamka(e): ....................................................................................................................

3.4.3.2.3.2

Tip(i): .............................................................................................................................

3.4.3.2.3.3

Tlak odpiranja

3.4.3.2.4

Regulator:

3.4.3.2.4.1

Znamka(e): ....................................................................................................................

3.4.3.2.4.2

Tip(i): .............................................................................................................................

3.4.3.2.4.3

Vrtilna frekvenca, pri kateri se pri polni obremenitvi začne zapora dovoda goriva :
-1
............................................................................................................................... min

3.4.3.2.4.4

Največja vrtilna frekvenca brez obremenitve (2): ...................................................... min-1

3.4.3.2.4.5

Vrtilna frekvenca v prostem teku (2): ........................................................................ min-1

3.4.3.4

Sistem za zagon hladnega motorja:

3.4.3.4.1

Znamka(e): ....................................................................................................................

3.4.3.4.2

Tip(i): .............................................................................................................................

3.4.3.4.3

Opis: ..............................................................................................................................

3.4.5

Krmilni časi ventilov:

3.4.5.1

Največji gib ventilov ter koti odpiranja in zapiranja glede na gornjo mrtvo točko batov ali
enakovredni podatki: ......................................................................................................

3.4.5.2

Referenčno območje in/ali območje nastavitve

3.4.6

Konfiguracija vstopnih in izstopnih kanalov

3.4.6.1

Položaj, velikost in število: ..............................................................................................

3.4.7

Elektronske krmilne funkcije

(2)

ali karakteristika: ..................................................................................

(2)

(1)

: ...........................................................

Če ima motor elektronsko krmiljene funkcije, je treba navesti podatke o njihovem
delovanju:
3.4.7.1

Znamka: .........................................................................................................................

3.4.7.2

Tip: ................................................................................................................................
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3.4.7.3

Številka sestavnega dela: ...............................................................................................

3.4.7.4

Lega elektronske krmilne enote:

3.4.7.4.1

Zaznavani parametri: .....................................................................................................

3.4.7.4.2

Krmiljeni parametri: ........................................................................................................

4

PRENOS MOČI

4.1

Shema sistema prenosa moči: ………………………………………………………………….

4.2

Tip (mehanski, hidravlični, električni itd.): ……………………………………………………..

4.2.1

Kratek opis električnih / elektronskih sestavnih delov (če obstajajo): ………………………

4.3

Vztrajnostni moment vztrajnika motorja: ………………………………………………………

4.3.1

Dodatni vztrajnostni moment brez vključenih prestav: ……………………………………….

4.4

Sklopka (tip) (če obstaja): ……………………………………………………………………….

4.4.1

Največji prenos navora (če obstaja): …………………………………………………………..

4.5

Menjalnik (tip, direktna prestava, način upravljanja) (če obstaja): ………………………….

4.6

Prestavna razmerja (če obstajajo) z razdelilnim gonilom ali brez
Prestava

(16)

Prestavno
razmerje
menjalnika

Prestavno(a)
razmerje(a)
razdelilnega
gonila

Najvišja vrednost
za brezstopenjski
menjalnik
1
2
3
Najnižja vrednost
za brezstopenjski
menjalnik
Vzvratna prestava
1
…

(17)

Prestavno
razmerje gonila
koles

Skupno
prestavno
razmerje

4.6.1

Največje mere pnevmatik na pogonskih oseh: ………………………………………………..

4.7

Največja izračunana konstrukcijsko določena hitrost traktorja v najvišji prestavi (navesti
(17)
faktorje, ki so bili uporabljeni pri izračunu) : …………………………………………. km/h

4.7.1

Največja izmerjena hitrost: ……………………………………………………………….. km/h

4.8

Dejanski premik pogonskih koles naprej, ki ustreza enemu celemu vrtljaju kolesa: .……..

4.9

Regulator vrtilne frekvence: da/ne

4.9.1

Opis: ……………………………………………………………………………………………….

(1)
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4.10

Merilnik hitrosti, merilnik vrtilne frekvence in števec delovnih ur (če so nameščeni)

4.10.1

Merilnik hitrosti (če je nameščen)

4.10.1.1

Način delovanja in opis pogonskega mehanizma: ……………………………………………

4.10.1.2

Konstanta merila: …………………………………………………………………………………

4.10.1.3

Dovoljeno odstopanje merilnega mehanizma: ………………………………………………..

4.10.1.4

Skupno prestavno razmerje: ……………………………………………………………………

4.10.1.5

Konstrukcija številčnice merila ali drugih načinov prikaza: ………………………………….

4.10.1.6

Kratek opis električnih/elektronskih sestavnih delov: ………………………………………...

4.10.2

Merilnik vrtilne frekvence in števec delovnih ur (če sta nameščena): da/ne

4.11

Zapora diferenciala (če je nameščena): da/ne

4.12

Priključne gredi (vrtilna frekvenca in razmerje med to vrtilno frekvenco ter vrtilno
frekvenco motorja) (število, tip in lega)

4.12.1

– glavna priključna gred: ………………………………………………………………………..

4.12.2

– drugo: …………………………………………………………………………………………..

4.12.3

Zaščita(e) priključne gredi (opis, mere, risbe, fotografije): …………………………………..

4.13

Zaščita delov motorja, štrlečih delov in koles (opisi, risbe, sheme, fotografije): ………….

4.13.1

Enostranska zaščita: …………………………………………………………………………….

4.13.2

Večstranska zaščita: …………………………………………………………………………….

4.13.3

Zaščita s popolnim zaprtjem: ….……………………………………………………………….

4.14

Kratek opis električnih/elektronskih sestavnih delov (če obstajajo): ……………………….

5

OSI

5.1

Opis vsake osi: ……………………………………………………………………………………

5.2

Znamka (če pride v poštev): …………………………………………………………………….

5.3

Tip (če pride v poštev): …………………………………………………………………………..

6

OBESITEV KOLES (če pride v poštev)

6.1

Skrajni (največja-najmanjša) kombinaciji pnevmatika / platišče (če obstajata) (mere,
značilnosti, tlak v pnevmatiki za cestni promet, največja dovoljena obremenitev, mere
koles in kombinacije sprednje / zadnje kolo): ………………………………..………………..

6.2

Vrsta obese (če obstaja) za vsako os oziroma kolo: …………………………………………

6.2.1

Nastavitev nivoja: da/ne/po izbiri

6.2.2

Kratek opis električnih / elektronskih sestavnih delov (če obstajajo): ………………….…..

(1)

(1)

(1)
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6.3

Druge naprave (če obstajajo): …………………………………………………………………..

7

KRMILJE (opisna shema)

7.1

Kategorija krmilja: ročno / s pomožno silo / s tujo silo

7.1.1

Obrnljivo vozniško mesto (opis): ………………………………………………………………..

7.2

Prenosni sistem in naprava za upravljanje krmilja

7.2.1

Tip mehanizma (po potrebi navesti podatke za sprednja in zadnja kolesa): ………………

7.2.2

Povezava s kolesi (vključno z načini, ki niso mehanski; po potrebi navesti podatke za
prednja in zadnja kolesa): ……………………………………………………………………….

7.2.2.1

Kratek opis električnih / elektronskih sestavnih delov (če obstajajo): ………………………

7.2.3

Vrsta pomoči pri krmiljenju, če obstaja: ………………………………………………………..

7.2.3.1

Način in shema delovanja, znamka(e) in tip(i): ……………………………………………….

7.2.4

Shematski prikaz celotnega krmilnega mehanizma, iz katerega je razvidna lega različnih
naprav na vozilu, ki vplivajo na njegovo obnašanje pri krmiljenju: ………………………….

7.2.5

Shematski prikaz naprav(e) za upravljanje krmilja: …………………………………………..

7.2.6

Območje in način nastavitve naprave za upravljanje krmilja, če obstaja: ………………….

7.3

Največji odklon krmiljenih koles:

7.3.1

na desno: ……………………. stopinj;

število obratov volana: …………………………….

7.3.2

na levo: ………………………. stopinj;

število obratov volana: …………………………...

7.4

Najmanjši obračalni krog (brez zaviranja)

7.4.1

na desno: ……………………………………………………………………………………. mm

7.4.2

na levo: ………………………………………………………………………………………. mm

7.5

Način nastavitve naprave za upravljanje krmilja (če pride v poštev): ………………………

7.6

Kratek opis električnih / elektronskih sestavnih delov (če obstajajo): ………………………

8

ZAVORE (shema celotnega zavornega sistema in shema delovanja)

8.1

Delovni zavorni sistem: ………………………………………………………………………….

8.2

Pomožni zavorni sistem (če je nameščen): …………………………………………………...

8.3

Parkirna zavora: ………………………………………………………………………………….

8.4

Dodatna(e) zavorna(e) naprava(e) (če obstaja(jo)) (zlasti retarder): ……………………….

8.5

Za vozila, opremljena z ABS-zavornim sistemom, opis delovanja sistema (vključno z
elektronskimi deli), električna blok shema, načrt hidravličnih ali pnevmatskih
vodov:………………………………………………………………………………………………

(18)

(1)

:

(19)
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8.6

Seznam enoznačno označenih sestavnih delov zavornega sistema: ………..…………….

8.7

Mere največjih dovoljenih pnevmatik na zaviranih oseh: …………………………………….

8.8

Preračun zavornega sistema (določitev razmerja med vsoto zavornih sil na obodu koles
in silo na upravljalu zavore): ……………………………..……………………………………..

8.9

Blokiranje levega in desnega upravljala zavore: ………………………………………..……

8.10

Zunanji vir(i) energije (če obstaja(jo))
(značilnosti, zmogljivost zbiralnikov energije, največji in najmanjši tlak, manometer in
opozorilna naprava za najmanjši tlak na armaturni plošči, vakuumski zbiralnik in
napajalni ventil, napajalni kompresorji, skladnost s predpisi o tlačni opremi): ……………

8.11

Vozila, opremljena z zavornimi napravami na priklopniku

8.11.1

Naprava za aktiviranje zavore na priklopniku (opis, značilnosti): …………………………...

8.11.2

Mehanska / hidravlična / pnevmatska priklopna naprava

8.11.3

Priključki, naprave za priklop, varnostne naprave (opis, risba, shema): …………………...

8.11.4

Eno- ali dvovodna napeljava

8.11.4.1

Nadtlak na spojki (enovodna napeljava): ………………………………………..………. kPa

8.11.4.2

Nadtlak na spojki (dvovodna napeljava): ………………………………………..………. kPa

9

VIDNO POLJE, ZASTEKLITEV,
VZVRATNA OGLEDALA

9.1

Vidno polje:

9.1.1

Risba(e) ali fotografija(e), ki kažejo lego delov v prednjem vidnem polju: …………………

9.2

Zasteklitev

9.2.1

Podatki za hitro identifikacijo referenčne točke: ………………………………………………

9.2.2

Vetrobransko(a) steklo(a)

9.2.2.1

Uporabljeni material: ……………………………………………………………………………..

9.2.2.2

Način vgradnje: …………………………………………………………………………………...

9.2.2.3

Kot(i) naklona: …………………………………………………………………….……... stopinj

9.2.2.4

Homologacijska(e) oznaka(e) sestavnega dela: ……………………………………………..

9.2.2.5

Dodatna oprema vetrobranskih stekel in lega le-te ter kratek opis morebitnih električnih /
elektronskih sestavnih delov: …………………………...………………………………………

9.2.3

Druga okna

9.2.3.1

Lega(e): ……………………………………………………………………………………………

9.2.3.2

Uporabljeni material: ……………………………………………………………………………..

(1)

(1)

BRISALCI

VETROBRANSKEGA

STEKLA

IN
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9.2.3.3

Oznaka(e) ES-homologacije sestavnega dela: …………………………………………….…

9.2.3.4

Kratek opis električnih / elektronskih sestavnih delov mehanizma za dviganje stranskih
oken (če je vgrajen): ……………………………………………………………………………..

9.3

Brisalci vetrobranskega stekla: da/ne

9.4

Vzvratno(a) ogledalo(a)

9.4.1

Razred(i): ………………………………………………………………………………………….

9.4.2

Oznaka(e) ES-homologacije sestavnega dela: …………………………………………….…

9.4.3

Lega glede na zgradbo vozila (risbe): ………………………………………………………….

9.4.4

Način(i) pritrditve: ………………………………………………………………………………...

9.4.5

Dodatna oprema, ki bi utegnila omejiti zadnje vidno polje: ………………………………….

9.4.6

Kratek opis električnih / elektronskih sestavnih delov (če so vgrajeni) sistema za
nastavitev: ………………………………………………………………………………………..

9.5

Odleditev in sušenje stekla

9.5.1

Tehnični opis: …………………………………………………………………………………….

10

ZAŠČITNE KONSTRUKCIJE PRI PREVRNITVI, ZAŠČITA PRED VREMENSKIMI
VPLIVI, SEDEŽI, PLOŠČADI ZA TOVOR

10.1

Zaščitne konstrukcije pri prevrnitvi (merske risbe, fotografije (po potrebi), opis)

10.1.1

Okvir(ji):

10.1.1.0

Prisotnost: da/ne

10.1.1.1

Blagovna(e) znamka(e): …………………………………………………………………………

10.1.1.2

Oznaka(e) ES-homologacije sestavnega dela: …………………………………………….…

10.1.1.3

Notranje in zunanje mere: ……………………………………………………………………….

10.1.1.4

Material in način gradnje: ………………………………………………………………………..

10.1.2

Kabina(e)

10.1.2.0

Prisotnost: da/ne

10.1.2.1

Blagovna(e) znamka(e): …………………………………………………………………………

10.1.2.2

Oznaka(e) ES-homologacije sestavnega dela: …………………………………………….…

10.1.2.3

Vrata (število, mere, smer odpiranja, zapahi in tečaji): ………………………………………

10.1.2.4

Okna in izhod(i) v sili (število, mere, lega): ……………………………………………………

10.1.2.5

Druge naprave za zaščito pred vremenskimi vplivi (opis): …………………………………..

10.1.2.6

Notranje in zunanje mere: ……………………………………………………………………….

(1)

(opis, število, frekvenca brisanja): ………………

(1)

(1)
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(1)

10.1.3

Zaščitni lok(i) vgrajen(i) spredaj/zadaj

10.1.3.0

Prisotnost: da/ne (1)

10.1.3.1

Opis (lega, pritrditev, itd.): ………………………………………………………………………

10.1.3.2

Blagovna(e) znamka(e) ali trgovska(e) oznaka(e): …………………………………………..

10.1.3.3

Homologacijska(e) oznaka(e) sestavnega dela: ……………………………………………...

10.1.3.4

Mere: ………………………………………………………………………………………………

10.1.3.5

Material in način gradnje: ……………………………………………………………………….

10.2

Delovni prostor in dostop do voznikove kabine (opis, značilnosti, merske risbe): ………..

10.3

Sedeži in podpore za stopala

10.3.1

Vozniški sedež(i) (risbe, fotografije, opis): …………………………………………………

10.3.1.1

Blagovna(e) znamka(e): …………………………………………………………………………

10.3.1.2

Oznaka(e) ES-homologacije sestavnega dela: …………………………………………….…

10.3.1.3

Kategorija tipa sedeža: kategorija A razred I / II / III, kategorija B

10.3.1.4

Lega in glavne značilnosti: ………………………………………………………………………

10.3.1.5

Sistem nastavitve: ………………………………………………………………………………..

10.3.1.6

Sistem za odmikanje in blokiranje sedeža: ……………………………………………………

10.3.2

Potniški sedeži (število, mere, lega in značilnosti): …………………………………………..

10.3.3

Podpore za stopala (število, mere in lega): ……………………………………………………

10.4

Ploščad za tovor

10.4.1

Mere: …………………………………………………………………………………………. mm

10.4.2

Lega: ……………………………………………………………………………………………….

10.4.3

Tehnično dovoljena obremenitev: ………………………………………………………….. kg

10.4.4

Porazdelitev bremena na osi: ………………………………………………………………. kg

10.5

Preprečevanje radijskih motenj

10.5.1

Opis in risbe / fotografije oblik in materialov tistega dela nadgradnje, ki tvori motorni
prostor, ter sosednji del prostora za potnike: ………………………………………..

10.5.2

Risbe ali fotografije lege kovinskih sestavnih delov, vgrajenih v motorni prostor (npr.
grelne naprave, rezervno kolo, zračni filter, krmilni mehanizem itd.): ……………………..

10.5.3

Tabela in risba opreme za preprečevanje radijskih motenj: …………………………………

10.5.4

Podatki o nazivni vrednosti uporov za enosmerni tok, za uporovne vžigalne kable pa
njihova nazivna upornost na meter: ………………………………………………..

(1)
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SVETLOBNE IN SVETLOBNO-SIGNALNE NAPRAVE
(merske skice zunanjosti vozila, ki kažejo lego svetleče površine vseh naprav; število,
načrt električne napeljave, homologacijska oznaka ter barva oddajane svetlobe)

11.1

Obvezne naprave

11.1.1

Žarometi za kratki svetlobni pramen: …………………………………………………………..

11.1.2

Prednje pozicijske svetilke: ……………………………………………………………………..

11.1.3

Zadnje pozicijske svetilke: ………………………………………………………………………

11.1.4

Smerne svetilke:
– prednje: …………………………………………………………………………………………
– zadnje: ………………………………………………………………………………………….
– bočne: …………………………………………………………………………………………..

11.1.5

Zadnji odsevniki: ………………………………………………………………………………….

11.1.6

Svetilke zadnje registrske tablice: ……………………………………………………………...

11.1.7

Zavorne svetilke: …………………………………………………………………………………

11.1.8

Varnostne utripalke: ……………………………………………………………………………..

11.2

Neobvezne naprave:

11.2.1

Žarometi za dolgi svetlobni pramen: …………………………………………………………...

11.2.2

Žarometi za meglo: ………………………………………………………………………………

11.2.3

Zadnje svetilke za meglo: ……………………………………………………………………….

11.2.4

Žarometi za vzvratno vožnjo: …………………………………………………………………...

11.2.5

Delovne svetilke: …………………………………………………………………………………

11.2.6

Parkirne svetilke: …………………………………………………………………………………

11.2.7

Gabaritne svetilke: ……………………………………………………………………………….

11.2.8

Varnostne utripalke za smerne svetilke na priklopniku: ……………………………………..

11.3

Kratek opis električnih / elektronskih sestavnih delov, ki niso svetilke (če obstajajo): ……

12

RAZNO

12.1

Zvočna(e) opozorilna(e) naprava(e) (lega): …………………………………………………...

12.1.1

Oznaka(e) ES-homologacije sestavnega dela: …………………………………………….…

12.2

Mehanske naprave za priklop priklopnih vozil na traktor

12.2.1

Tip(i) priklopne naprave: …………………………………………………………………..…….
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12.2.2

Blagovna(e) znamka(e): …………………………………………………………………………

12.2.3

Oznaka(e) ES-homologacije sestavnega dela: …………………………………………….…

12.2.4

Naprava je konstruirana za največjo vodoravno obremenitev …………… kg ter za
(20)
največjo navpično obremenitev (če obstaja) …………. kg

12.3

Hidravlično dvigalo – tritočkovno pripenjanje: da/ne

12.4

Električni priključek za svetlobne in svetlobno-signalne naprave na priklopniku (opis):…..
………………………………………………………………………………………………………

12.5

Vgradnja, lega, delovanje in označevanje naprav za upravljanje (opis, fotografije ali
skice): ……………………………………………………………………………………………...

12.6

Lega zadnje registrske tablice (oblika in mere): ………………………………………………

12.7

Sprednja naprava za pripenjanje (merska risba): …………………………………………….

12.8

Opis elektronike na vozilu, ki se uporablja za delovanje in upravljanje delovnih
pripomočkov, vgrajenih na vozilu ali pa jih le-to vleče: ………………………………….

(1)

Opombe
(1)

Neustrezno črtati.

(2)

Navesti dovoljeno odstopanje.

(3)

Če je del homologiran, ga ni treba opisati, če se na tako homologacijo sklicuje. Prav tako opis ni potreben za
sestavne dele, katerih konstrukcijske značilnosti so jasno prikazane v priloženih diagramih ali risbah. Za
vsako postavko, ki ji morajo biti priložene fotografije ali risbe, navesti številke ustreznih prilog.

(4)

Klasifikacija v skladu z opredelitvami iz poglavja A Priloge II tega pravilnika.

(5)

Standarda SIST ISO 612:2000 in ISO 1176:1990.

(6)

Predvidena masa voznika je 75 kg.

(7)

Obremenitev, ki se pod statičnimi pogoji prenaša na referenčno središče priklopne naprave.

(8)

Standard SIST ISO 612-6.4:2000

(9)

Standard SIST ISO 4004:1995

(10)

Standard SIST ISO 612-6.1: 2000

(11)

Standard SIST ISO 612-6.2: 2000

(12)

Standard SIST ISO 612-6.3: 2000

(13)

Standard SIST ISO 612-6.6: 2000

(14)

Standard SIST ISO 612-6.7: 2000

(15)

Standard SIST ISO 612-6.8: 2000

(16)

Zahtevane podatke je treba predložiti za vse možne variante.

(17)

Dopušča se 5 odstotno odstopanje. Ta določba mora temeljiti na izmerjeni hitrosti, ki ne presega 43 km/h,
vključno z dovoljenim odstopanjem 3 km/h (glej Tehnično specifikacijo TSV 402).

(18)

Standard SIST ISO 789-3:1997
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(19)

Za vsako zavoro je treba navesti naslednje podatke:
– tip in značilnosti zavor (merska skica) (bobni ali koluti, itd., zavirana kolesa, prenos sile na ta kolesa, torne
površine, njihove lastnosti in učinkovite površine, polmer bobnov, zavornih čeljusti ali kolutov, teža bobnov
in naprav za nastavitev),
– prenos sile in naprava za upravljanje zavore (priložiti shemo) (konstrukcija, nastavitev, prestavna razmerja
vzvodovja, dostopnost in lega naprave za upravljanje, upravljanje naprave z zaskočko pri mehanskem
prenosu, značilnosti glavnih delov prenosnega mehanizma, valji in bati za upravljanje, zavorni valji).

(20)

Vrednosti glede na mehansko trdnost priklopne naprave.

(21)

Pri vlogah, ki vključujejo več osnovnih motorjev, je treba za vsak motor predložiti poseben obrazec.

(22)

Standard SIST ISO 612-9: 2000
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VZOREC B
POENOSTAVLJEN OPISNI LIST ZA ES-HOMOLOGACIJO VOZILA
DEL I
Vzorec B se uporabi, kadar je na voljo eden ali več certifikatov o ES-homologaciji, oziroma o EShomologaciji sestavnega dela, izdanih na podlagi posameznih tehničnih specifikacij.
Številke ustreznih certifikatov o ES-homologaciji oziroma ES-homologaciji sestavnega dela morajo biti
navedene v tabeli v Delu III.
Za vsako od spodnjih poglavij od 1 do 12 in za vsak tip / varianto / izvedenko vozila je treba navesti
podatke iz Priloge III tega pravilnika (potrdilo o skladnosti).
Če ni na voljo certifikata o ES-homologaciji oziroma o ES-homologaciji sestavnega dela, izdanega na
podlagi tehnične specifikacije, je treba za ustrezna poglavja navesti tudi podatke iz vzorca A opisnega
lista.
0

SPLOŠNO

0.1

Znamka(e) (blagovna znamka, ki jo registrira proizvajalec): ………………………………….

0.2

Tip (navesti vse variante in izvedenke): …………………………………………………………

0.2.0

Stanje dokončanosti vozila:
za dokončana / dodelana / nedodelana vozila

(1)

Pri dodelanem vozilu navesti ime in naslov predhodnega proizvajalca ter homologacijsko
številko nedodelanega oziroma dokončanega vozila.
0.2.1

Trgovska(e) oznaka(e) (po potrebi): ……………………………………………………………..

0.3

Oznake za identifikacijo tipa, če so oznake na vozilu:

0.3.1

Tablica proizvajalca (mesto in način pritrditve): …………………………………………………

0.3.2

Identifikacijska številka šasije (mesto): …………………………………………………………..

0.4

Kategorija vozila

0.5

Ime in naslov proizvajalca: ………………………………………………………………………...

0.7

Za sestavne dele ali samostojne tehnične enote mesto in način pritrditve oznake EShomologacije:
………………………………………………………………………………………………………...

0.8

Ime(na) in naslov(i) proizvodne(ih) tovarn(e): …………………………………………………...

1

SPLOŠNI KONSTRUKCIJSKI PODATKI O VOZILU

(1)

: ………………………………………………………………………………...

(Priložiti fotografije, ki prikazujejo ¾ prednje in ¾ zadnje strani ali risbe reprezentančne
izvedenke ter mersko risbo celega vozila.)

(1)

Klasifikacija skladno z opredelitvami iz Priloge II, poglavje A.
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2

MASE IN MERE

3

POGONSKI MOTOR

4

PRENOS MOČI

5

OSI

6

OBESITEV KOLES

7

KRMILJE

8

ZAVORE

9

VIDNO POLJE, ZASTEKLITEV, BRISALCI VETROBRANSKEGA STEKLA IN VZVRATNA
OGLEDALA

10

ZAŠČITNA KONSTRUKCIJA PRI PREVRNITVI, ZAŠČITA PRED VREMENSKIMI VPLIVI,
SEDEŽI, PLOŠČAD ZA TOVOR

11

SVETLOBNE IN SVETLOBNO-SIGNALNE NAPRAVE

12

RAZNO
_____

DEL II
V naslednji tabeli so povzete dovoljene kombinacije v različnih izvedenkah tistih značilnosti, za katere
je v Delu I opisanih več možnosti. Značilnosti z več možnostmi so označene s karakteristično črko, s
katero je v tej tabeli označeno, katera značilnost ali značilnosti lahko veljajo za določeno izvedenko.
Za vsako varianto tipa je treba izdelati posebno tabelo.
Značilnosti z več možnostmi, za katere ni omejitev pri kombinacijah v okviru ene variante, morajo biti
podane v stolpcu z naslovom "Vse izvedenke".
Značilnost št.

Vse izvedenke

Izvedenka 1

Izvedenka 2

itd.

Izvedenka "n"

Ti podatki so lahko predstavljeni v drugačni obliki ali razporeditvi, če je dosežen prvotni namen
sporočila.
Vsaka varianta in izvedenka morata biti označeni s številčno kodo ali kodo, sestavljeno iz kombinacije
črk in številk, ki mora biti zapisana tudi v potrdilu o skladnosti (Priloga III tega pravilnika) za zadevno
vozilo.

_____
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DEL III
Številke ES-homologacij po tehničnih specifikacijah
(*)
Navesti spodaj zahtevane podatke v tistih točkah , ki se nanašajo na vozilo.

Za ES-homologacijo je treba priložiti in predložiti homologacijskim organom vse zadevne certifikate o
homologaciji oziroma ES-homologaciji sestavnega dela (skupaj s prilogami).
Predmet
homologacije
Primer:
7.1 Zavorne
naprave

Predpis
TSV 407

ES-homologacija oz. ES-homologacija sestavnega
dela oz. poročilo o preskusu
Številka
Datum
e1*76/432*97/54*0026*00
e4*76/432*97/54*0039*00

Tip(i), varianta(e),
izvedenka(e), zajeti
v homologaciji

3.2.2000
1.3.2000

MF/320/U
MF/320/F

Podpis: ……………………………………………………………………………………………………………..
Položaj v podjetju: ………………………………………………………………………………………………...
Datum: ……………………………………………………………………………………………………………..

____________
(+)

Podatkov, ki so podani v ustreznem certifikatu o homologaciji vgradnje, na tem mestu ni treba ponavljati.

_______________
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PRILOGA II
POGLAVJE A
OPREDELITEV KATEGORIJ IN TIPOV VOZIL
A

KATEGORIJE VOZIL SO OPREDELJENE NA NASLEDNJI NAČIN:

1

Kategorija T: kolesni traktorji

2

–

Kategorija T1: kolesni traktorji, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega
(1)
40 km/h in pri katerih ima os, najbližja vozniku , širino koloteka najmanj 1150 mm, katerih
masa v neobremenjenem stanju, pripravljenem za vožnjo, presega 600 kg, in katerih
najmanjša oddaljenost od tal ne presega 1000 mm.

–

Kategorija T2: kolesni traktorji, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega
40 km/h, in pri katerih je najmanjša širina koloteka manjša od 1150 mm, katerih masa v
neobremenjenem stanju, pripravljenem za vožnjo, presega 600 kg in katerih najmanjša
(2)
oddaljenost od tal ne presega 600 mm. Če pa višina težišča traktorja (izmerjena od tal),
deljena s povprečnim najmanjšim kolotekom na posamezno os, presega 0,90, se največja
konstrukcijsko določena hitrost omeji na 30 km/h.

–

Kategorija T3: kolesni traktorji, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega
40 km/h in katerih masa v neobremenjenem stanju, pripravljenem za vožnjo, ne presega
600 kg.

–

Kategorija T4: drugi kolesni traktorji, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne
presega 40 km/h (kakor so opredeljeni v Dodatku 1 Poglavja B te priloge).

–

Kategorija T5: kolesni traktorji, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost presega 40
km/h.

Kategorija C: gosenični traktorji
Gosenični traktorji, ki jih poganjajo in krmilijo gosenice in katerih kategorije C1 do C5 so
določene smiselno enako kot kategorije T1 do T5.

3

Kategorija R: priklopniki
–

Kategorija R1: priklopniki, pri katerih vsota tehnično dovoljenih osnih obremenitev ne
presega 1500 kg.

–

Kategorija R2: priklopniki, pri katerih vsota tehnično dovoljenih osnih obremenitev presega
1500 kg, vendar ni večja od 3500 kg.

–

Kategorija R3: priklopniki, pri katerih vsota tehnično dovoljenih osnih obremenitev presega
3500 kg, vendar ni večja od 21000 kg.

–

Kategorija R4: priklopniki, pri katerih vsota tehnično dovoljenih osnih obremenitev presega
21000 kg.

Vsaka kategorija priklopnika vključuje tudi indeks "a" ali "b", skladno z njegovo konstrukcijsko
določeno hitrostjo:
(1)

(2)

Za traktorje z obrnljivim vozniškim mestom (obrnljiv sedež in volan), se pri upoštevanju osi, ki je najbližja vozniku vzame
tista os, ki je opremljena z večjimi kolesi.
Skladno s standardom SIST ISO 789-6.
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–

"a" za priklopnike, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost znaša 40 km/h ali manj;

–

"b" za priklopnike, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost presega 40 km/h.
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Primer: Rb3 je kategorija priklopnikov, pri katerih vsota tehnično dovoljenih osnih obremenitev
presega 3500 kg, vendar ne presega 21000 kg, in ki so namenjeni za vleko s traktorjem
kategorije T5.
4

Kategorija S: zamenljivi vlečeni stroji
–

Kategorija S1: zamenljivi vlečeni stroji za uporabo v kmetijstvu ali gozdarstvu, pri kateri
vsota tehnično dovoljenih osnih obremenitev ne presega 3500 kg;

–

Kategorija S2: zamenljivi vlečeni stroji za uporabo v kmetijstvu ali gozdarstvu, pri kateri
vsota tehnično dovoljenih osnih obremenitev presega 3500 kg.

Vsaka kategorija zamenljivih vlečenih strojev vključuje tudi indeks "a" ali "b" skladno s
konstrukcijsko določeno hitrostjo:
–

"a" za zamenljive vlečene stroje z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo 40 km/h ali
manj;

–

"b" za zamenljive vlečene stroje z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo večjo od 40
km/h.

Primer: Sb2 je kategorija zamenljivih vlečenih strojev, pri kateri vsota tehnično dovoljenih osnih
obremenitev presega 3500 kg, in ki so konstruirani za vleko s traktorjem kategorije T5.
B

OPREDELITEV TIPOV VOZIL

1

Kolesni traktorji:
V tem pravilniku:
"tip" pomeni traktorje enake kategorije, ki se ne razlikujejo vsaj v naslednjih bistvenih vidikih:
–

proizvajalec;

–

proizvajalčeva oznaka tipa;

–

bistvene konstrukcijske značilnosti:
–

sredinska šasija / šasija z vzdolžnimi nosilci / zgibna šasija (očitne in temeljne razlike);

–

pogonski motor (z notranjim zgorevanjem / električni / hibridni);

–

osi (število);

"varianta" pomeni traktorje enakega tipa, ki se ne razlikujejo vsaj v naslednjih bistvenih vidikih:
–

motor:
–

način delovanja;

–

število in namestitev valjev;
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–

razlika v moči za največ 30% (največja moč je lahko največ 1,3-krat večja od najmanjše
moči);

–

razlika v prostornini valjev za največ 20% (največja prostornina je lahko največ 1,2-krat
večja od najmanjše prostornine);

–

pogonske osi (število, lega, medsebojna povezava);

–

krmiljene osi (število in lega);

–

največja tehnično dovoljena masa, ki se ne razlikuje za več kot 10%;

–

prenos moči (vrsta);

–

zaščitna konstrukcija pri prevrnitvi;

–

zavirane osi (število);

"izvedenka" variante pomeni traktorje, ki predstavljajo kombinacijo značilnosti, navedenih v
opisni dokumentaciji skladno s Prilogo I tega pravilnika.
2

Gosenični traktorji: enako kakor kolesni traktorji.

3

Priklopniki
"tip" pomeni priklopnike enake kategorije, ki se ne razlikujejo vsaj v naslednjih bistvenih vidikih:
–

proizvajalec;

–

proizvajalčeva oznaka tipa;

–

bistvene konstrukcijske značilnosti:

–

sredinska šasija / šasija z vzdolžnimi nosilci / zgibna šasija (očitne in temeljne razlike);

–

osi (število);

"varianta" pomeni priklopnike enakega tipa, ki se ne razlikujejo vsaj v naslednjih vidikih:

4

–

krmiljene osi (število, lega, povezave);

–

največja tehnično dovoljena masa, ki se ne razlikuje za več kot 10%;

–

zavirane osi (število).

Zamenljivi vlečeni stroji: enako kakor priklopniki.

_____
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POGLAVJE B
SEZNAM ZAHTEV ZA ES-HOMOLOGACIJO VOZILA
DEL I
SEZNAM TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ
(Ob upoštevanju področja uporabe in zadnjih sprememb vsake izmed naslednjih tehničnih specifikacij,
kjer pride v poštev)
Št.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
3.1
4.1
5.1
6.1
7.1
8.1
9.1
10.1
12.1
13.1
14.1
15.1
16.1
17.1
18.1
19.1

20.1
21.1
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5

Predmet
homologacije
Največja tehnično
dovoljena masa
Registrska tablica
Posoda za gorivo
Dodatne uteži
Zvočna opozorilna
naprava
Nivo hrupa (zunaj)
Največja hitrost
Ploščadi za tovor
Vzvratna ogledala
Vidno polje in brisalci
vetrobranskega stekla
Krmilje
Elektromagnetna
združljivost
Zavore
Potniški sedeži
Nivo hrupa (znotraj)
Zaščitna konstrukcija
pri prevrnitvi (ROPS)
Vozniški sedež
Vgradnja svetlobnih
naprav
Svetlobne in
svetlobno-signalne
naprave
Naprave za priklop in
vzvratno vožnjo
Zaščitna konstrukcija
pri prevrnitvi (statično
preskušanje) (ROPS)
Delovni prostor,
dostop do vozniškega
mesta
Priključne gredi
Zadaj nameščena
zaščitna konstrukcija
pri prevrnitvi (ROPS)
(ozkokolotečni
traktorji)
Namestitev naprav za
upravljanje
Spredaj nameščena
zaščitna konstrukcija
pri prevrnitvi (ROPS)
Mere traktorja in
vlečena masa
Zasteklitev
Regulator vrtilne
frekvence
Zaščita delov prenosa
Mehanski priklop

Tehnična
specifikacija in
priloge

Uporaba (za kategoriji T4 in C4 glej
Dodatek 1)
T1
T2
T3
T5
C
R
S

TSV 401 - I

X

X

X

X

(X)

(X)

(X)

TSV 401 - II
TSV 401 - III
TSV 401 - IV

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
(X)

I
I
I

(X)
–
–

(X)
–
–

TSV 401 - V

X

X

X

X

I

–

–

TSV 401 - VI
TSV 402
točka 1 Priloge
TSV 402
točka 2 Priloge
TSV 403

X

X

X

(X)

I

–

–

X

X

X

(X)

I

–

–

X

X

X

(X)

I

–

–

X

X

(X)

I

–

–

TSV 404

X

X

X

(X)

I

–

–

TSV 405

X

X

X

(X)

(X)

–

–

TSV 406

X

X

X

X

I

–

–

TSV 407
TSV 109
TSV 408
TSV 409

X
–
X
X

X
–
–
X

X
–
X
X

–
X
(X)
(X)

(X)
–
I
I

(X)
–
–
–

(X)
–
–
–

TSV 410

X

–

–

(X)

(X)

–

–

TSV 412

X

X

X

(X)

(X)

–

–

TSV 413

X

X

X

(X)

I

(X)

(X)

TSV 414

X

X

X

X

X

(X)

(X)

TSV 415

X

X

X

(X)

I

–

–

TSV 416

X

–

–

(X)

I

–

–

TSV 417

X

–

X

(X)

I

–

–

TSV 418

X

X

X

X

I

–

–

TSV 419

–

X

–

(X)

I

–

–

TSV 420

X

X

X

(X)

I

–

–

TSV 421

–

X

–

(X)

I

–

–

TSV 422 - I

X

X

X

(X)

I

(X)

(X)

TSV 422 – III
TSV 145

X
–

X
–

X
–

–
X

I
–

–
–

–
–

TSV 422 - II,1

X

X

X

(X)

I

–

–

TSV 422 - II,2
TSV 422 - IV

X
X

X
X

X
X

(X)
(X)

I
I

–
(X)

–
(X)
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Predmet
homologacije
Tablica proizvajalca
Spojka za zavore na
priklopniku
Emisije onesnaževal
(1)
Pnevmatike
(1)
Stabilnost

Tehnična
specifikacija in
priloge
TSV 422 - V

Uradni list Republike Slovenije
Uporaba (za kategoriji T4 in C4 glej
Dodatek 1)
T1
T2
T3
T5
C
R
S
X
X
X
(X)
I
(X)
(X)

TSV 422 - VI

X

X

X

(X)

I

(X)

(X)

TSV 423
TSV ….

X
X

X
X

X
X

X
–

(X)

(X)

TSV ….

–

–

–

X
X
TS
V

–

–

–

Pritrdišča varnostnih
26.1
TSV 119
X
X
X
X
X
–
–
(2)
pasov
27.1
Varnostni pasovi
TSV 131
–
–
–
X
–
–
–
Vzvratna prestava in
28.1
TSV 117
–
–
–
X
–
–
–
merilnik hitrosti
Sistemi za
preprečevanje
29.1
TSV 143
–
–
–
X
–
(X)
–
škropljenja izpod
koles
Naprave za omejitev
30.1
TSV 147
–
–
–
X
–
–
–
hitrosti
TS
Zaščita pred podletom
TSV ….
–
–
–
–
–
–
31.1
(1)
V
od zadaj
32.1
Bočna zaščita
TSV 142
–
–
–
X
–
(X)
–
Legenda:
X
= tehnična specifikacija se uporablja.
(X) = tehnična specifikacija se uporablja v spremenjeni obliki. ES-homologacija se lahko podeli
šele po spremembi tehnične specifikacije.
–
= se ne uporablja.
I
= enako kot T, skladno s kategorijo.
TSV…= zahteva novo tehnično specifikacijo.
(1)
homologacija celotnega vozila se lahko podeli, kljub trenutno še manjkajočim tehničnim
specifikacijam za pnevmatike, stabilnost in zaščito pred podletom od zadaj.
(2)
Minimalno število zahtevanih varnostnih pritrdišč za traktorje kategorij T1, T2, T3, C1, C2 in
C3 je dva, kakor je določeno v Dodatku 1 Priloge I k Tehnični specifikaciji TSV 119 za naprej
obrnjene sedeže na sredini za vozila kategorije N3. Preskusne obremenitve, določene v
točki 5.4.3 in 5.4.4 Priloge I k navedeni tehnični specifikaciji za vozila kategorije N3, se
uporabljajo za navedene kategorije traktorjev.

_____
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PRILOGA II – POGLAVJE B
DEL II A
(1)
Seznam direktiv EU, ki vsebujejo vsebinsko enake zahteve , kot posamične tehnične specifikacije v
popisu Dela I (glej 48. člen tega pravilnika). Te so lahko "traktorske" ali "avtomobilske". Pri vseh teh
direktivah se upošteva zadnje stanje sprememb v času homologacije.

Št. iz Dela I in predmet homologacije iz "traktorske"
tehnične specifikacije
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Največja tehnično dovoljena masa
Registrska tablica
Posoda za gorivo
Dodatne uteži
Zvočna opozorilna naprava
Nivo hrupa (zunaj)

2.1

Največja hitrost

2.2

Ploščadi za tovor

3.1
4.1
5.1
6.1
7.1
8.1
9.1
10.1
12.1
13.1
14.1
14.1
14.1
14.1
14.1
14.1
14.1
14.1
15.1
16.1
17.1
18.1
19.1
20.1
21.1
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
22.7
23.1
24.1
25.1
26.1
27.1
28.1
29.1
30.1
31.1
32.1

Vzvratna ogledala
Vidno polje in brisalci vetrobranskega stekla
Krmilje
Elektromagnetna združljivost
Zavore
Potniški sedeži
Nivo hrupa (znotraj)
Zaščitna konstrukcija pri prevrnitvi (ROPS)
Vozniški sedež
Vgradnja svetlobnih naprav
Zadnji odsevniki
Zadnje svetilke
Smerne svetilke
Osvetlitev registrske tablice
Žarometi
Žarometi za meglo
Zadnje svetilke za meglo
Žarometi za vzvratno vožnjo
Naprave za priklop in vzvratno vožnjo
Zaščitna konstrukcija pri prevrnitvi (statično
preskušanje) (ROPS)
Delovni prostor, dostop do vozniškega
mesta
Priključne gredi
Zadaj nameščena zaščitna konstrukcija pri
prevrnitvi (ROPS) (ozkokolotečni traktorji)
Namestitev naprav za upravljanje
Spredaj nameščena zaščitna konstrukcija
pri prevrnitvi (ROPS)
Mere traktorja in vlečena masa
Zasteklitev
Regulator vrtilne frekvence
Zaščita delov prenosa
Mehanski priklop
Registrska tablica
Spojka za zavore na priklopniku
Emisije onesnaževal
Pnevmatike
Stabilnost
Pritrdišča varnostnih pasov
Varnostni pasovi
Vzvratna prestava in brzinomer
Sistemi za preprečevanje škropljenja izpod
koles
Naprave za omejitev hitrosti
Zaščita pred podletom od zadaj
Bočna zaščita

______

"Traktorska"
direktiva ES

"Avtomobilska"
direktiva ES

2009/63/ES I
2009/63/ES II
2009/63/ES III
2009/63/ES IV
2009/63/ES V
2009/63/ES VI
2009/60/ES
točka 1 Priloge
74/152/EGS
točka 2 Priloge
2009/59/ES
2008/2/ES
2009/66/ES
2009/64/ES
76/432/EGS
76/763/EGS
2009/76/ES
2009/57/ES
78/764/EGS
2009/61/ES
2009/68/ES
2009/68/ES
2009/68/ES
2009/68/ES
2009/68/ES
2009/68/ES
2009/68/ES
2009/68/ES
2009/58/ES

--------70/388/EGS
70/157/EGS

--77/649/EGS
70/311/EGS
72/245/EGS
71/320/EGS
----------76/757/EGS
76/758/EGS
76/759/EGS
76/760/EGS
76/761/EGS
76/762/EGS
77/538/EGS
77/539/EGS
---

2009/75/ES

---

80/720/EGS

---

86/297/EGS

---

86/298/EGS

---

86/415/EGS

---

87/402/EGS

---

2009/144/ES I
2009/144/ES III
2009/144/ES II,1
2009/144/ES II,2
2009/144/ES IV
2009/144/ES V
2009/144/ES VI
2000/25/ES
…/…/ES]
…/…/ES]
76/115/EGS
77/541/EGS
75/443/EGS

--92/22/ES
----94/20/EGS
----97/68/ES
-----------

-----

2010/19/ES

---

92/24/EGS
--89/297/EGS

-------
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DEL II B
Seznam pravilnikov ECE, prilog k revidiranemu Sporazumu 1958 (v okviru Evropske komisije ZN za
(1)
Evropo – UN/ECE), ki vsebujejo vsebinsko enake zahteve , kot posamične tehnične specifikacije v
popisu Dela I (glej 48. člen tega pravilnika). Pri vseh teh predpisih se upošteva zadnje stanje
sprememb v času homologacije.
Št. iz Dela I in predmet homologacije iz "traktorske" tehnične
specifikacije

Pravilnik
UN/ECE

1.5
Zvočna opozorilna naprava
R 28
1.6
Nivo hrupa (zunaj)
R 51
4.1
Vidno polje in brisalci vetrobranskega stekla
R 71
5.1
Krmilje
R 79
6.1
Elektromagnetna združljivost
R 10
7.1
Zavore
R 13
(1)
13.1
Vgradnja svetlobnih naprav
R 86
14.1
Zadnji odsevniki
R 3
14.1
Zadnje svetilke
R 7
14.1
Smerne svetilke
R 6
14.1
Osvetlitev registrske tablice
R 4
14.1
Žarometi
R 1 - R 8 - R 20 - R 98
14.1
Žarometi za meglo
R 19
14.1
Zadnje svetilke za meglo
R 38
14.1
Žarometi za vzvratno vožnjo
R 23
(2)
22.2
Zasteklitev
R 43
(3)
23.1
Emisije onesnaževal
R 49 – R 96
(1)
Samo za naprave, na katere se nanaša tehnična specifikacija.
(2)
Razen za vetrobranska stekla iz kaljenega stekla.
(3)
Samo glede na stopnje, na katere se nanaša tehnična specifikacija.

______
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PRILOGA II – POGLAVJE B
DEL II C
Skladnost s kodeksi OECD
Namesto poročil o preskusih, opravljenih skladno z ustreznimi tehničnimi specifikacijami, se lahko
uporabijo potrdila o preskusih (popolna) na podlagi spodaj navedenih kodeksov OECD.
Številka iz tabele v Delu I in
(*)
ustrezna tehnična
Predmet homologacije
Kodeksi OECD
specifikacija
10.1
TSV 410
Uradni preskusi zaščitnih konstrukcij za kmetijske ali
Kodeks 3
gozdarske traktorje (dinamično preskušanje)
26.1
TSV 119
16.1
TSV 416
Uradni preskusi zaščitnih konstrukcij za kmetijske ali
Kodeks 4
gozdarske traktorje (statični preskus)
26.1
TSV 119
19.1
TSV 419
Uradni preskusi zadaj nameščenih zaščitnih konstrukcij za
Kodeks 7
ozkokolotečne kmetijske ali. gozdarske kolesne traktorje
26.1
TSV 119
21.1
TSV 421
Uradni preskusi spredaj vgrajenih zaščitnih konstrukcij za
Kodeks 6
ozkokolotečne kmetijske ali gozdarske kolesne traktorje
26.1
TSV 119
(**)
TSV ….
Uradni preskusi zaščitnih konstrukcij za kmetijs k e a l i
Kodeks 8
gozdarske gosenične traktorje
26.1
TSV 119
(*)
Poročila o preskusih morajo biti skladna s Sklepom Sveta OECD C(2008) 128 iz oktobra 2008. Enakovrednost poročila o
preskusih je lahko priznana le za pritrdišča varnostnih pasov, če so bila pregledana.
Poročila o preskusih v skladu s Kodeksi na podlagi Sklepa Sveta C(2000) 59, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom
C(2005) 1 ostanejo veljavna. Od datuma uveljavitve tega pravilnika nova poročila temeljijo na novi različici kodeksov.
(**)

TSV… = zahteva novo tehnično specifikacijo. «.

______
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PRILOGA II – POGLAVJE B – Dodatek 1
DEL I
OPREDELITEV VOZIL ZA POSEBNE NAMENE
in seznam zahtev za ES-homologacijo vozila
Zaradi potreb delovanja v posebnih razmerah obstajajo naslednja vozila za posebne namene:
1

TRAKTORJI T4

1.1

T4.1 Traktorji z visoko prehodnostjo
Traktorji, namenjeni delu z visokimi (vrstnimi) kulturami, npr. vinsko trto. Zanje je značilna
dvignjena šasija ali del šasije, ki jim omogoča, da se z levimi in desnimi kolesi pomikajo
naprej vzporedno z vrstami rastlin in lahko med kolesa vzamejo eno ali več vrst. Namenjeni
so za nošenje ali za poganjanje strojev, ki so lahko nameščeni spredaj, med osmi, zadaj ali
na ploščadi. Kadar je traktor v delovnem položaju, je njegova oddaljenost od tal, izmerjena
(1)
pravokotno na vrste z rastlinami, večja od 1000 mm. Če je višina težišča traktorja
(izmerjena od tal ob uporabi običajno nameščenih pnevmatik), deljena z najmanjšim
povprečnim kolotekom vseh osi, večja od 0,90, največja konstrukcijsko določena hitrost ne
sme presegati 30 km/h.

1.2

T4.2 Posebno široki traktorji
Traktorji, za katere so značilne velike mere in so predvsem namenjeni za obdelovanje
velikih kmetijskih površin.

1.3

T4.3 Traktorji z nizko prehodnostjo
Kmetijski ali gozdarski traktorji s štirikolesnim pogonom, katerih zamenljiva oprema je
namenjena za uporabo v kmetijstvu ali gozdarstvu in za katere je značilen nosilni okvir,
opremljen z eno ali več priključnimi gredmi; njihova tehnično dovoljena masa ne presega 10
ton, razmerje med to maso in največjo maso neobremenjenega vozila v stanju,
(1)
pripravljenem za vožnjo je manj kot 2,5. Nadalje, višina težišča teh traktorjev , (izmerjena
od tal ob uporabi običajno nameščenih pnevmatik) je manjša od 850 mm.

2

KATEGORIJA C4
C4.1: Gosenični traktorji z visoko prehodnostjo: opredeljeni po analogiji s kategorijo T4.1.

_____

(1)

Skladno s standardom SIST ISO 789 – 6.
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PRILOGA II –POGLAVJE B – Dodatek 1
DEL II
UPORABA TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ ZA VOZILA ZA POSEBNE NAMENE
Št.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
3.1
4.1

Predmet homologacije
Največja tehnično dovoljena masa
Registrska tablica
Posoda za gorivo
Dodatne uteži
Zvočna opozorilna naprava
Nivo hrupa (zunanji)
Največja hitrost
Ploščadi za tovor

Vzvratna ogledala
Vidno polje in brisalci vetrobranskega
stekla
5.1
Krmilje
6.1
Elektromagnetna združljivost
7.1
Zavore
8.1
Potniški sedeži
9.1
Nivo hrupa (notranji)
10.1
Zaščitna konstrukcija pri prevrnitvi
(ROPS)
12.1
Vozniški sedež
13.1
Vgradnja svetlobnih naprav
14.1
Svetlobne in svetlobno-signalne
naprave
15.1
Priključne naprave in naprave za
vzvratno vožnjo
16.1
Zaščitna konstrukcija pri prevrnitvi
(ROPS) (statično preskušanje)
17.1
Delovni prostor, dostop do voznikovega
mesta
18.1
Priključne gredi
19.1
Zadaj nameščena zaščitna konstrukcija
pri prevrnitvi (ROPS) (ozkokolotečni
traktorji)
20.1
Namestitev naprav za upravljanje
21.1
Spredaj nameščena zaščitna
konstrukcija pri prevrnitvi (ROPS)
(ozkokolotečni traktorji)
22.1
Mere traktorja in masa priklopnika
22.2
Zasteklitev
22.3
Regulator vrtilne frekvence
22.4
Zaščita delov prenosa
22.5
Mehanski priklop
22.6
Tablica proizvajalca
22.7
Spojka za zavore na priklopniku
23.1
Emisije onesnaževal
23.2
Pnevmatike
24
Stabilnost
Legenda:
X = tehnična specifikacija se uporablja
(1)
(X) = tehnična specifikacija v spremenjeni obliki
TSV… = zahteva novo tehnično specifikacijo
–
= se ne uporablja
(1)

Tehnična specifikacija
in priloge
TSV 401 - I
TSV 401 - II
TSV 401 - III
TSV 401 - IV
TSV 401 - V
TSV 401 - VI
TSV 402
točka 1
TSV 402
Točka 2
TSV 403

T4.1
X
(X)
X
X
X
(X)
X

X

X

X

(X)

X

X

(X)

(X)

X

X

(X)

TSV 404

(X)

(X)

X

(X)

TSV 405
TSV 406
TSV 407
TSV 408
TSV 409

X
X
(X)
X
(X)

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

TSV…
X
(X)
X
(X)

TSV 410

TSV…

X

X

TSV…

TSV 412
TSV 413

(X)
(X)

X
(X)

X
X

(X)
(X)

TSV 414

X

X

X

X

TSV 415

(X)

X

X

(X)

TSV 416

TSV…

X

X

TSV…

TSV 417

(X)

(X)

X

(X)

TSV 418

X

X

X

X

TSV 419

–

–

–

–

TSV 420

X

X

X

X

TSV 421

–

–

–

–

TSV 422 - I
TSV 422 - III
TSV 422 - II,1
TSV 422 - II,2
TSV 422 - IV
TSV 422 - V
TSV 422 - VI
TSV 423
TSV…
TSV…

(X)
X
X
(X)
X
X
X
X
TSV…
TSV…

X
X
X
X
(X)
X
(X)
X
TSV…
–

X
X
X
X
X
X
X
X
TSV…
–

(X)
X
X
(X)
X
X
X
X
–
TSV…

ES-homologacija se lahko podeli šele po spremembi tehnične specifikacije.

_____

Velja za kategorijo traktorja
T4.2
T4.3
C4.1
X
X
X
(X)
X
(X)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
(X)
X
(X)
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PRILOGA II – POGLAVJE B –Dodatek 2
POSTOPEK ZA ES-HOMOLOGACIJO VOZILA
1. Pri vlogi za podelitev homologacije, vloženi v skladu z 8. členom tega pravilnika (Priloga I, vzorec
B), mora homologacijski organ:
(a) preveriti, ali so ES-homologacije sestavnega dela in ES-homologacije, izdane na podlagi
posameznih tehničnih specifikacij, ustrezne, ter organizirati izvedbo morebitnih preskusov in
pregledov, ki jih zahtevajo tehnične specifikacije, ki v takih homologacijah niso zajete;
(b) na podlagi predložene dokumentacije preveriti, ali so značilnosti vozila s podatki, vsebovanimi
v Delu I opisnega lista vozila, navedene tudi v opisni dokumentaciji oziroma certifikatih o
homologaciji po posamičnih tehničnih specifikacijah in če neki podatek iz dela I opisnega lista
ni naveden v opisni dokumentaciji po tehničnih specifikacijah, je treba preveriti ali ta sestavni
del ali značilnost ustreza podatkom iz opisne mape;
(c) na izbranem vzorcu vozil tipa, za katerega se zahteva homologacija, pregledati ali organizirati
izvedbo pregleda delov in sistemov vozila za potrditev, da je vozilo (so vozila) izdelano(a)
skladno s podatki iz overjene opisne dokumentacije za vsako od homologacij na podlagi
tehničnih specifikacij;
(d) preveriti ali organizirati preverjanje vgradnje samostojnih tehničnih enot, kjer je potrebno.
2. Število vozil, ki jih je treba pregledati za namene točke "c" prvega odstavka tega dodatka mora
omogočiti zadostno preverjanje različnih kombinacij za homologacijo po naslednjih merilih:
– pogonski motor;
– menjalnik;
– pogonske osi (število, lega, medsebojna povezava);
– krmiljene osi (število in lega);
– zavirane osi (število);
– varnostna konstrukcija pri prevrnitvi.
3. Pri vlogi za podelitev homologacije, vloženi na podlagi 8. člena tega pravilnika (v skladu s Prilogo
I, vzorec A), mora homologacijski organ:
(a) poskrbeti za potrebne preskuse in preglede, kakor je zahtevano v vsaki od tehničnih
specifikacij;
(b) preveriti, ali je vozilo skladno s podatki v opisni mapi in ali izpolnjuje tehnične zahteve vsake
od ustreznih tehničnih specifikacij;
(c) pregledati ali organizirati pregled vgradnje samostojnih tehničnih enot, kjer je to potrebno.

______
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PRILOGA II – POGLAVJE C
Vzorec
(največji format: A4 (210 x 297 mm) ali zloženo na format A4)
CERTIFIKAT O ES-HOMOLOGACIJI VOZILA
DEL I
Ime homologacijskega
organa

Stran 1
Sporočilo o:
(1)
– homologaciji
– razširitvi homologacije (1)
(1)
– zavrnitvi homologacije
(1)
– preklicu homologacije

za tip vozila

– dokončanega (1)
– dodelanega (1)
(1)
– nedodelanega
– z dokončanimi in nedodelanimi variantami (1)
– z dodelanimi in nedodelanimi variantami (1)

na podlagi Direktive 2003/37/ES, kakor je nazadnje spremenjena z Direktivo …/…/ES.
Številka homologacije: ……………………………………………………………………………………………
Razlog za razširitev: ………………………………………………………………………………………………
0

SPLOŠNO

0.1

Znamka(e) (registrirana(e) s strani proizvajalca): …………………………………………………

0.2

Tip (navesti variante in izvedenke): …………………………………………………………………

0.2.1

Trgovska(e) oznaka(e)

0.3

Oznaka za identifikacijo tipa, če je označena na traktorju: ……………………………………….

0.3.1

Tablica proizvajalca (mesto in način pritrditve): ……………………………………………………

0.3.2

Identifikacijska številka šasije (mesto): ……………………………………………………………..

0.4

Kategorija traktorja

(3)

(2)

(če pride v poštev): …………………………………………………….

: ………………………………………………………………………………...
________

_____________
(1)
Neustrezno črtati.
(2)
Če ta podatek ni znan ob sprejemu, mora biti izpolnjen v zadnji stopnji pred dajanjem vozila na trg.
(3)
Kakor je opredeljeno v Poglavju A Priloge II tega pravilnika.

Stran
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Stran 2
0.5

Ime in naslov proizvajalca dokončanega vozila
Ime in naslov proizvajalca osnovnega vozila

(1)

(1))

………………………………………………

…………………………………………………

Ime in naslov proizvajalca zadnje stopnje nedodelanega vozila
Ime in naslov proizvajalca dodelanega vozila
0.8

(1)

(1)

…………………………..

………………………………………………..

Ime(na) in naslov(i) proizvodne(ih) tovarn(e): ……………………………………………………..
Podpisani s tem potrjujem točnost proizvajalčevih podatkov v priloženem opisnem listu za
zgoraj opisano vozilo (opisana vozila) (pri čemer je homologacijski organ izbral vzorec
vsakega vozila, ki ga je proizvajalec predložil kot prototip tipa vozila) ter veljavnost priloženih
rezultatov preskusov za ta tip vozila.
1. Za dokončana in dodelana vozila/variante
Tip vozila izpolnjuje / ne izpolnjuje
2. Za nedodelana vozila

(1)

(1)

(1)

…………………………………………………

zahteve vseh ustreznih posamičnih direktiv.

…………………………………………………………………………

Tip vozila izpolnjuje / ne izpolnjuje
naštetih v tabeli na strani 3.

(1)

zahteve vseh ustreznih posamičnih direktiv,

3. ES-homologacija se podeli / zavrne / prekliče

(1)

4. ES-homologacija se podeli na podlagi drugega odstavka 25. člena tega pravilnika in
velja do ……………………….dd/mm/ll.

…………………………
(kraj)
Priloge:

……………………………
(datum)

…………………………………
(podpis)

Opisna mapa (vključno z Delom II in III (kjer to pride v poštev) opisnega lista - vzorec B).
Rezultati preskusa
Ime(na) in vzorec(-ci) podpisa(ov) osebe(oseb), pooblaščene(ih) za podpis potrdil o
skladnosti, ter njegov(njihov) položaj v organizaciji.

Opomba: Če se ta vzorec uporabi za homologacijo na podlagi drugega odstavka 32. člena tega
pravilnika, ne sme imeti naslova »Certifikat o ES-homologaciji vozila«.
_______
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Stran 3
Pri homologaciji nedodelanih ali dodelanih vozil ali variant, ta homologacija temelji na homologaciji
(homologacijah) spodaj navedenih nedodelanih vozil:
1. stopnja: Proizvajalec osnovnega vozila:
–

Številka ES-homologacije: …………………………………………………………………………………

–

Datum: ………………………………………………………………………………………………………..

–

Zadevne variante: ……………………………………………………………………………………………

2. stopnja: Proizvajalec:
–

Številka ES-homologacije: …………………………………………………………………………………

–

Datum: ………………………………………………………………………………………………………..

–

Zadevne variante: ……………………………………………………………………………………………

3. stopnja: Proizvajalec:
–

Številka ES-homologacije: …………………………………………………………………………………

–

Datum: ………………………………………………………………………………………………………..

–

Zadevne variante: …………………………………………………………………………………………

Če se ES-homologacija nanaša na eno ali več nedodelanih variant, seznam variant, ki so dokončane
ali dodelane: ………………………………………………………………………………………………………
Seznam zahtev, ki veljajo za tipe homologiranega nedodelanega vozila ali njegove variante.
(Ob upoštevanju področja uporabe in zadnje spremembe vsake izmed spodaj navedenih posamičnih
direktiv, če pride v poštev).
Postavka

Predmet homologacije

Številka direktive

Zadnja sprememba

Zadevna(e)
varianta(e)
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Stran 4
V primeru homologacije vozila za posebne namene oziroma homologacije, podeljene na podlagi 25.
člena tega pravilnika, seznam odobrenih izjem ali sprejetih posebnih ukrepov.
Postavka

Predmet homologacije

Vrsta homologacije in odobrenih izjem

______

Zadevna(e) varianta(e)
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PRILOGA II – POGLAVJE C – DEL I – Dodatek
Seznam predpisov, s katerimi je skladen tip vozila
(se izpolni le ob homologaciji v enem delu)
Sklic na predpis
Predmet

Tehnična specifikacija
osnovna

1.1

Največja tehnično dovoljena
masa

TSV 401 - I

1.2

Registrska tablica

TSV 401 - II

1.3

Posoda za gorivo

TSV 401 - III

1.4

Dodatne uteži

TSV 401 - IV

1.5

Zvočna opozorilna naprava

TSV 401 - V

1.6

Nivo hrupa (zunaj)

TSV 401 - VI

2.1

Največja hitrost

2.2

Ploščadi za tovor

3.1

Vzvratna ogledala

TSV 403

4.1

Vidno polje in brisalci
vetrobranskega stekla

TSV 404

5.1

Krmilje

TSV 405

6.1

Elektromagnetna združljivost

TSV 406

7.1

Zavore

TSV 407
TSV 109

8.1

Potniški sedeži

TSV 408

9.1

Nivo hrupa (znotraj)

TSV 409

10.1

TSV 410

12.1

Vozniški sedež

TSV 412

13.1

Vgradnja svetlobnih naprav

TSV 413

14.1
15.1
16.1
17.1
18.1
19.1
20.1
21.1
22.1

(1)

TSV 402
točka 1 Priloge
TSV 402
točka 2 Priloge

Zaščitna konstrukcija pri
prevrnitvi (ROPS)

Svetlobne in svetlobnosignalne naprave
Naprave za priklop in
vzvratno vožnjo
Zaščitna konstrukcija pri
prevrnitvi (statično
preskušanje) (ROPS)
Delovni prostor, dostop do
vozniškega mesta
Priključne gredi
Zadaj nameščena zaščitna
konstrukcija pri prevrnitvi
(ROPS) (ozkokolotečni
traktorji)
Namestitev naprav za
upravljanje
Spredaj nameščena
zaščitna konstrukcija pri
prevrnitvi (ROPS)
Mere traktorja in vlečena
masa

št.
izdaje

TSV 414
TSV 415
TSV 416
TSV 417
TSV 418
TSV 419
TSV 420
TSV 421
TSV 422 - I

22.2

Zasteklitev

TSV 422 – III
TSV 145

22.3

Regulator vrtilne frekvence

TSV 422 - II,1

Ali pravilniki UN/ECE oziroma kodeksi OECD, ki veljajo za enakovredne.

(1)

Direktiva ali Uredba ES
osnovna

spremenjena
z

Velja za
izvedenke
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Sklic na predpis

Predmet

Tehnična specifikacija
št.
izdaje

osnovna
22.4

Zaščita delov prenosa

TSV 422 - II,2

22.5

Mehanski priklop

TSV 422 - IV

22.6

Tablica proizvajalca

TSV 422 - V

22.7

Spojka za zavore na
priklopniku

TSV 422 - VI

23.1

Emisije onesnaževal

TSV 423

24.1

Pnevmatike

TSV ….

25.1

Stabilnost

TSV ….

26.1

Pritrdišča varnostnih pasov

TSV 119

27.1

Varnostni pasovi

TSV 131

28.1
29.1

Vzvratna prestava in
merilnik hitrosti
Sistemi za preprečevanje
škropljenja izpod koles

TSV 117
TSV 143

30.1

Naprave za omejitev hitrosti

TSV 147

31.1

Zaščita pred podletom od
zadaj

TSV ….

32.1

Bočna zaščita

TSV 142

______

(1)

Ali pravilniki UN/ECE oziroma kodeksi OECD, ki veljajo za enakovredne.

(1)

Direktiva ali Uredba ES
osnovna

spremenjena
z

Velja za
izvedenke
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PRILOGA II – POGLAVJE C – DEL II
REZULTATI PRESKUSOV
(izpolni homologacijski organ in priloži certifikatu o ES-homologaciji traktorja)
1. REZULTATI MERITEV NIVOJA HRUPA (zunanjega)
Številka osnovne tehnične specifikacije – direktive ter zadnje spremembe, ki velja za EShomologacijo. Pri tehnični specifikaciji – direktivi z dvema ali več stopnjami uporabe navesti,
katera stopnja: ………………………………………………………………………………………………
– Varianta/izvedenka:

…………………

…………………

– Med vožnjo:

………………… dB(A) …………… dB(A)

…………………..dB(A)

– V mirovanju:

………………... dB(A)

………………… dB(A)

-1

– Vrtilna frekvenca motorja: ……………… min

……………dB(A)
-1

…………… min

………………………….

-1

………………… min

2. REZULTATI MERITEV EMISIJ IZPUŠNIH PLINOV
Številka osnovne tehnične specifikacije – direktive ter zadnje spremembe, ki velja za
homologacijo. Pri tehnični specifikaciji – direktivi z dvema ali več stopnjami uporabe navesti,
katera stopnja: ………………………………………………………………………………………………
Varianta / izvedenka: ……………………

.……………………

………..………………

a. Rezultati
- CO:

………………… g/kWh

………………...g/kWh

……………….. g/kWh

- HC:

.………………… g/kWh

………………...g/kWh

……………….. g/kWh

- NOx:

….………………. g/kWh

………………...g/kWh

……………….. g/kWh

- Delci:

…..………………. g/kWh

………………...g/kWh

……………….. g/kWh

- Dimljenje:

…..…………………. m

-1

………………….. m

-1

………………….. m

-1

b. Rezultati (1)

(1)

- CO:

………………. g/kWh

………………...g/kWh

……………….. g/kWh

- NOx:

………………. g/kWh

………………...g/kWh

……………….. g/kWh

- NMHC:

………………. g/kWh

………………...g/kWh

……………….. g/kWh

- CH4:

………………. g/kWh

………………...g/kWh

……………….. g/kWh

- Delci:

………………. g/kWh

………………...g/kWh

……………….. g/kWh

Če pride v poštev.
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3. NIVO HRUPA, KI GA ZAZNAVA VOZNIK
Številka osnovne tehnične specifikacije – direktive ter zadnje spremembe, ki velja za EShomologacijo. Pri tehnični specifikaciji – direktivi z dvema ali več stopnjami uporabe navesti,
katera stopnja: ………………………………………………………………………………………………
Varianta/izvedenka:

……………………… ……………………… ………………………
.……………… dB(A) .……………… dB(A) .……………… dB(A)

Uporabljena metoda
preskušanja (Priloga I
ali II k TSV 409 – Direktivi
77/311/EGS)

---

---

_______

---
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PRILOGA II – POGLAVJE C – Dodatek 1
SISTEM ŠTEVILČNEGA OZNAČEVANJA CERTIFIKATOV O ES-HOMOLOGACIJI
Certifikati o ES-homologaciji morajo biti številčno označeni po naslednjem postopku.
1. Pri homologaciji dokončanih vozil je številka sestavljena iz štirih delov, pri homologaciji sistemov,
sestavnih delov enot in samostojnih tehničnih pa iz petih delov, skladno s spodaj navedenimi
zahtevami. Sestavni deli in samostojne tehnične enote morajo biti označeni skladno z določbami
ustreznih tehničnih specifikacij. V vseh primerih je treba dele ločiti z zvezdico.
1. del:

mala črka "e" in za njo številka "26" (številčna oznaka Slovenije);

2. del:

številka osnovne direktive;

3. del:

številka zadnje spremenjene direktive, ki velja za homologacijo;
Pri homologaciji vozil to pomeni zadnjo direktivo, ki spreminja določen člen (ali člene)
Direktive 2003/37/ES.
Pri homologaciji po tehničnih specifikacijah – posamičnih direktivah to pomeni zadnjo
direktivo, ki vsebuje posebna določila, s katerimi mora biti skladen sistem, sestavni del
ali samostojna tehnična enota.
Če tehnična specifikacija – posamična direktiva vsebuje različne datume začetka
veljavnosti, ki se nanašajo na različne tehnične standarde, je treba dodati črko. Ta črka
določa tehnično zahtevo, na podlagi katere je bila homologacija podeljena.

4. del

štirimestna zaporedna številka (po potrebi z ničlami na začetku) za označitev osnovne
homologacijske številke. Zaporedje se za vsako osnovno direktivo začne z 0001;

5. del

Dvomestna zaporedna številka (po potrebi z ničlo na začetku) za označitev razširitve.
Za vsako osnovno homologacijsko številko se zaporedje začne z 00.

2. Pri homologaciji traktorja se 2. del izpusti.
3. 5. del se izpusti samo na predpisanih tablicah proizvajalca.
4. Primer za tretjo homologacijo sistema (še brez razširitve), ki jo je izdala Francija za homologacijo
po direktivi 80/720/EGS:
e 2*80/720*88/414A*0003*00
če gre za direktivo, ki ima dve izvedbeni stopnji, namreč stopnjo A in B.
5. Primer za drugo razširitev četrte homologacije traktorja, ki jo je izdalo Združeno kraljestvo:
e 11*97/54*0004*02
v tem primeru je Direktiva 97/54/ES ob podelitvi homologacije zadnja direktiva, ki spreminja člene
Direktive 74/150/EGS.
6. Primer homologacijske številke, vtisnjene na predpisani(h) tablici(ah) proizvajalca traktorja:
e 11*97/54*0004

Stran

7322 /

Št.

52 / 29. 6. 2011

Uradni list Republike Slovenije

PRILOGA II – POGLAVJE D
VZOREC CERTIFIKATA O POSAMIČNI ODOBRITVI
Največji format: A4 (210 × 297 mm)
CERTIFIKAT O POSAMIČNI ODOBRITVI
Št. SIA ........................ (1)

Ime homologacijskega
organa

Na podlagi 39. oziroma 40. člena Pravilnika o odobritvi kmetijskih in gozdarskih traktorjev (Uradni
list RS, št. xx/YY) potrjujemo, da vozilo, katerega podatki so navedeni v nadaljevanju, ustreza
veljavnim predpisom:
(2)
– v popolnosti in se lahko registrira v kateri koli članici EU
– z delnim odstopanjem in se lahko registrira v Republiki Sloveniji (2)
1

2.

Podatki o vozilu
D.1 – znamka: .......................................................................................................................
D.2 – tovarniška oznaka vozila:..............................................................................................
– tip:................................................................................................................................
– varianta: .......................................................................................................................
– izvedenka:....................................................................................................................
D.3 – komercialna oznaka vozila:...........................................................................................
D.4 – proizvajalec vozila:
D.4.1 – ime:..............................................................................................................................
D.4.2 – država: .........................................................................................................................
E.1 – identifikacijska koda (samo za traktorje):.......................................................................
J
– kategorija in vrsta vozila: ..............................................................................................
X
– oblika nadgradnje: ........................................................................................................
X.1 – dodatni opis nadgradnje: ..............................................................................................
F.1 – največja tehnično dovoljena masa vozila (kg): ..............................................................
G
– masa vozila (kg): ..........................................................................................................
3
P.1.1 – prostornina motorja (cm ): ...........................................................................................
P.1.2 – največja nazivna moč (kW): ..........................................................................................
P.1.3 – vrsta goriva: .................................................................................................................
S.1 – število sedežev, vključno z vozniškim: .........................................................................
S.2 – število stojišč: ..............................................................................................................
Opombe: ....................................................................................................................................
Tehnična služba, odgovorna za pregled vozila: ............................................................................

3.

Datum poročila o pregledu:..........................................................................................................

4.

Številka poročila o pregledu: ........................................................................................................

5.

Pripombe (po potrebi): ................................................................................................................

6.

Kraj: ............................................................................................................................................

7.

Datum: ........................................................................................................................................

8.

Podpis: ........................................................................................................................................

Priloge: Opisna dokumentacija.
Poročilo o pregledu
_____________
__________________
(1)
(2)

Vpiše se šestmestna številka. Številčenje se začne s številko 200 001 – velja za vse kategorije vozil.
Neustrezno črtati
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PRILOGA III
ES-POTRDILO O SKLADNOSTI
DEL I
Vzorci
(največji format: A4 (210 x 297 mm) ali zloženo na format A4)
(Potrdilo mora biti napisano na papirju s proizvajalčevo glavo in sicer tako, da je izključena možnost
ponarejanja. Zato mora biti natisnjeno na papirju, zaščitenem bodisi z barvno grafiko ali z vodnim
znakom, ki ustreza oznaki proizvajalca.)
ES-POTRDILO O SKLADNOSTI
(1)
za dokončana / dodelana vozila
Stran 1
Podpisani : …………………………………………………………………………………………………………
(ime in priimek)
s tem potrjujem, da naslednje vozilo:
0.1

Znamka(e) (registrirana s strani proizvajalca): …………………………………………………….

0.2

Tip (navesti vse variante in izvedenke): …………………………………………………………….

0.2.1

Trgovska(e) oznaka(e) (če pride v poštev): ……………………...………………………………...

0.3

Oznaka za identifikacijo tipa, če je označena na vozilu: ………………………………………….

0.3.1

Tablica proizvajalca (mesto in način pritrditve): ……………………………………………………

0.3.2

Identifikacijska številka šasije (mesto): ……………………………………………………………..

0.4

Kategorija vozila: ……………………………………………………………………………………...

0.5

Ime in naslov proizvajalca: …………………………………………………………………………...

0.6

Mesta predpisanih tablic proizvajalca: ……………………………………………………………...
1. stopnja: Osnovno vozilo:
– Proizvajalec: ………………………………………………………………………………………..
– Številka ES-homologacije: ………………………………………………………………………..
– Datum: ………………………………………………………………………………………………
2. stopnja:
– Proizvajalec: ………………………………………………………………………………………..
– Številka ES-homologacije: ………………………………………………………………………...
– Datum: ………………………………………………………………………………………………
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Stran 2
Identifikacijska številka vozila: …………………………………………………………………………………...
Številčna ali črkovno številčna identifikacijska koda: ………………………………………………………….
glede na tip vozila, opisan v homologacijskih dokumentih, v vseh vidikih ustreza tipu, opisanem v
– ES-homologaciji št.: ……………………………………………………………………………………………
– z dne: ……………………………………………………………………………………………………………
Vozilo se lahko stalno registrira za vožnjo po desni / levi
nadaljnjih homologacij.
…………………………………………………..
(Kraj)
……………………………………………………
(Podpis)

(1)

strani cestišča in ne potrebuje nobenih

…………………………………………….
(Datum)
……………………………………………..
(Položaj v podjetju)

Priloga: (samo pri večstopenjskih tipih vozila): potrdila o skladnosti za vsako stopnjo.
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Stran 3
A – Kmetijski ali gozdarski traktorji - dokončani / dodelani
1

SPLOŠNI KONSTRUKCIJSKI PODATKI O VOZILU

1.1

Število osi in koles

(1)

(1)

: …………………………………………………………………………………

od tega:
1.1.3

pogonskih osi: …………………………………………………………………………………………

1.1.4

zaviranih osi: …………………………………………………………………………………………..

1.4

Obrnljivo vozniško mesto: da/ne

1.6

Vozilo je konstruirano za vožnjo po: desni / levi (1)

2

MASE IN MERE

2.1.1

Masa neobremenjenega vozila v stanju, pripravljenem za vožnjo:

(1)

– največja: …………………………………………………………………………………………….
– najmanjša: …………………………………………………………………………………………..
2.2.1

Tehnično dovoljena(e) masa(e) traktorja skladno z vrsto pnevmatik: …………………………..

2.2.2

Porazdelitev te mase (teh mas) na osi: …………………………………………………………….

2.2.3.1

Masa(e) in pnevmatike:
Os
številka
1

Pnevmatike
(mere)

Nosilnost
pnevmatike

Največja tehnično
dovoljena osna
obremenitev

Največja dovoljena
navpična obremenitev
v priklopni točki

2

3

2.3

Dodatne uteži: (skupna masa, material, število delov): …………………………………………..

2.4

Tehnično dovoljena vlečena masa: …………………………………………………………………

2.4.1

Priklopnik z vlečnim ojesom / zamenljivi vlečeni stroj: ……………………………………….. kg

2.4.2

Polpriklopnik / zamenljivi vlečeni stroj: ……………………………………………….……….. kg
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2.4.3

Priklopnik s centralno osjo / zamenljivi vlečeni stroj: ……………………..…………………… kg

2.4.4

Skupna tehnično dovoljena masa skupine vozil traktor-priklopniik za vsako konfiguracijo
zavor priklopnika: …………………...….…………………………………………………………. kg

2.4.5

Največja masa priklopnika / zamenljivega vlečenega stroja, ki ga vozilo lahko vleče:…….. kg

2.4.6

Lega priklopne točke

2.4.6.1

Oddaljenost priklopne točke od tal:

2.4.6.1.1 največja: ………………………………………………………………………………………….. mm
2.4.6.1.2 najmanjša: ……………………………………………………………………………………….. mm
2.4.6.2

Oddaljenost od navpične ravnine, ki poteka skozi srednjico zadnje osi: ………………….. mm

2.5

Medosna razdalja: ……………………………………………………………………………. mm

2.6

Najmanjša in največja širina koloteka: …………………………. / ……….………………. mm (2)

2.7.1

Dolžina: ………………………………………………………………………………………………...

2.7.2

Širina: …………………………………………………………………………………………………..

2.7.3

Višina: …………………………………………………………………………………………………..

3

POGONSKI MOTOR

3.1.1

Znamka: ………………………………………………………………………………………………..

3.1.3

Podatki za identifikacijo tipa, način in mesto pritrditve: …………………………………………...

3.1.6

Način delovanja:
– prisilni vžig / kompresijski vžig

(2)

(1)

– direktno / indirektno vbrizgavanje (1)
– dvotaktni / štiritaktni (1)
3.1.7

Gorivo:
(1)
dizelsko / bencin / utekočinjeni naftni plin / drugo

3.2.1.2

Tip: ……………………………………………………………………………………………………...
Številka ES-homologacije: …………………………………………………………………………..

3.2.1.6

Število valjev: ………………………………………………………………………………………….

3.2.1.7

Prostornina valjev: ………………………………………………………………………………. cm

3.6

Nazivna moč: ………………………... kW pri vrtilni frekvenci ………...………………….min

3.6.1

Neobvezno: moč na priključni gredi………….. kW(3) pri ………. min-1 (nazivna vrtilna
frekvenca priključne gredi) (skladno s kodeksom OECD 2 ali standardom SIST ISO 789-1)

3

-1(3)
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Stran 5
4

PRENOS MOČI

4.5

Menjalnik
Število prestav:
– za vožnjo naprej: …………………………………………………………………………………...
– za vzvratno vožnjo: ………………………………………………………………………………...

4.7

Največja izračunana konstrukcijsko določena hitrost: ……………………………………... km/h

4.7.1

Največja izmerjena hitrost: ………………………………………………………………… km/h

7

KRMILJE

7.1

Kategorija krmilja: ročno / s pomožno silo / s tujo silo

8

ZAVORE (kratek opis zavornega sistema): ………………………………………………………..

(1)

8.11.4.1 Nadtlak na spojki (enovodna napeljava): ………………………………………..………….... kPa
8.11.4.2 Nadtlak na spojki (dvovodna napeljava): ………………………………………..……………. kPa
10

ZAŠČITNA KONSTRUKCIJA PRI PREVRNITVI, ZAŠČITA PRED VREMENSKIMI VPLIVI,
SEDEŽ, PLOŠČADI ZA TOVOR

10.1

Okvir / kabina

10.1.3

(1)

– Znamka(e):

…………………….

……………………….

– Homologacijska(e) oznaka(e):

..…………………..

………………………..

– Znamka(e):

…………………….

………………………..

– Homologacijske oznake:

…………………….

………………………..

Zaščitni lok:
– sprednji / zadnji

(1)

– sklopni / fiksni (1)

10.3.2

Potniški sedež(i):
Število: ………………………………………………………………………………………………….
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10.4

Ploščad za tovor:

10.4.1

Mere: ……………………………………………………………………………………………… mm

10.4.3

Tehnično dovoljena obremenitev: ………………………………………………………………. kg

11

SVETLOBNE IN SVETLOBNO-SIGNALNE NAPRAVE:

11.2

Neobvezne naprave ………………………………………………………………………………….

12

RAZNO

12.2

Mehanska priklopna naprava med traktorjem in priklopnikom:

12.2.1

Tip(i):

………………….

………………………….

12.2.2

Znamka(e):

………………….

…………………………

12.2.3

Homologacijska(e) oznaka(e):

………………….

…………………………

12.2.4

Največja vodoravna obremenitev (kg)

………………….

………………………….

Največja navpična obremenitev (kg)
(če pride v poštev)

…………………..

………………………….

12.3

Hidravlično dvigalo – tritočkovni priklop: da/ne

13

ZUNANJI NIVO HRUPA

(1)

.

Oznaka tehnične specifikacije – številka osnovne direktive ter zadnje spremembe, ki velja za
ES-homologacijo. Pri tehnični specifikaciji – direktivi z dvema ali več stopnjami uporabe
navesti, katera stopnja: ………………………………………………………………………………
14.1

v mirovanju: ……………………………………………………………………………………..dB(A)

14.2

med vožnjo: ……………………………………………………………………………………. dB(A)

14

NIVO HRUPA, KI GA ZAZNAVA VOZNIK

(3)

Oznaka tehnične specifikacije – številka osnovne direktive ter zadnje spremembe, ki velja za
ES-homologacijo. Pri tehnični specifikaciji – direktivi z dvema ali več stopnjami uporabe
navesti, katera stopnja: …………..…………………………………………………………... dB(A)
15

EMISIJE IZPUŠNIH PLINOV

(2)

Oznaka tehnične specifikacije – številka osnovne direktive ter zadnje spremembe, ki velja za
ES-homologacijo. Pri tehnični specifikaciji – direktivi z dvema ali več stopnjami uporabe
navesti, katera stopnja: …………..…………………………………………………………... dB(A)
15.1

Rezultati preskusov
CO: ……………… g/kWh
Delci: …………… g/kWh

HC: ……………… g/kWh NOx: ……………… g/kWh
( )
-1
Dimljenje * : ………………… m
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15.2

Rezultati preskusov
CO: ……………… g/kWh
CH4: …………….. g/kWh

16

NMHC:……………… g/kWh

Delci: ……………… g/kWh
( )

FISKALNA MOČ OZIROMA RAZRED *
Belgija: ..................................
Danska: ................................
Grčija: ...................................
Irska: .....................................
Latvija: ..................................
Madžarska: ...........................
Avstrija: .................................
Romunija: .............................
Finska: ..................................

17

NOx: ……………… g/kWh

Bolgarija: ...............................
Nemčija: ................................
Španija: .................................
Italija: ....................................
Litva: .....................................
Malta: ....................................
Poljska: .................................
Slovenija: ..............................
Švedska: ...............................

Češka republika: ...................
Estonija: ................................
Francija: ................................
Ciper: ....................................
Luksemburg: .........................
Nizozemska: .........................
Portugalska: ..........................
Slovaška: ..............................
Združeno kraljestvo: .............

OPOMBE (4): ……………………………………………………………………………………..........

_________

(1)

Neustrezno črtati.
Navesti najmanjše vrednosti.
Navesti uporabljeno preskusno metodo.
(4)
Med drugim vsi podatki, zahtevani glede na različna možna področja ali vrednosti ter medsebojno odvisne povezave (če pride
v poštev, v obliki tabele).
( )
* Če pride v poštev.
(2)
(3)

_____
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B – Kmetijski in gozdarski priklopniki – dokončani / dodelani (1)
1

SPLOŠNI KONSTRUKCIJSKI PODATKI O PRIKLOPNIKU

1.1

Število osi in koles: ……………………………………………………………………………………
od tega:

1.1.4

zaviranih osi: …………………………………………………………………………………………..

2

MASE IN MERE

2.1.1

Masa neobremenjenega vozila v stanju, pripravljenem za vožnjo:
– največja: …………………………………………………………………………………………….
– najmanjša: ………………………………………………………………………………………….

2.2.1

Največja tehnično dovoljena masa priklopnika skladno z vrsto pnevmatik: ……………………

2.2.2

Porazdelitev te (teh) mase(mas) na osi ter za polpriklopnik ali priklopnik s centralno osjo,
obremenitev na priklopni točki: ………………………………………………………..…………….

2.2.3.1

Masa(e) in pnevmatike:
Os
številka

Pnevmatike
(mere)

1

Nosilnost
pnevmatike

Največja tehnično
dovoljena osna
obremenitev

Največja dovoljena
navpična obremenitev
v priklopni točki

2

3

2.4.6

Lega priklopne točke

2.4.6.1

Višina priklopne točke od tal:

2.4.6.1.1 največja: ………………………………………………………………………………………….. mm
2.4.6.1.2 najmanjša: ……………………………………………………………………………………….. mm
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2.4.6.2

Razdalja od navpične ravnine, ki poteka skozi srednjico zadnje osi: ……………………… mm

2.5

(2)
Medosna razdalja : …………………………………………………………………………….. mm

2.5.1.2

Razdalja med priklopnim čepom in zadnjim delom polpriklopnika:
……………………………………………………………………………………………………... mm

2.6

(2)
Najmanjša in največja širina koloteka : ………………………. / ……………………….….. mm

2.7.2.1

Dolžina

(2):

………………………………………………………………………………………… mm

2.7.2.1.1 Dolžina površine za tovor: …..………………………………………………………………….. mm
2.7.2.2

(2)
Širina : …………………………………………………………………………………………… mm

8

ZAVORE (kratek opis zavornega sistema): ………………………………………………………..
nezavirano / ločeni zavorni sistem / vztrajnostne zavore / zaviranje s pomočjo

(1)

8.11.4.1 Nadtlak na spojki (enovodna napeljava): ………………………………………..………….... kPa
8.11.4.2 Nadtlak na spojki (dvovodna napeljava): ………………………………………..……………. kPa
9

NADGRADNJA

9.1

Tip nadgradnje: ………………………………………………………………………………………..

11

SVETLOBNE IN SVETLOBNO-SIGNALNE NAPRAVE:

11.2

Dodatne neobvezne naprave: ……………………………………………………………………….

12

RAZNO

12.2

Mehanska priklopna naprava med traktorjem in priklopnikom:

12.2.1

Tip(i):

……………………

…………………….

12.2.2

Znamka(e):

……………………

…………………….

12.2.3

Oznaka(e) ES-homologacije:

……………………

…………………….

12.2.4

Največja vodoravna obremenitev (kg)

…………………….

…………………….

Največja navpična obremenitev (kg)
(če pride v poštev)

…………………….

……………………..

Stran

7332 /

Št.

52 / 29. 6. 2011

Uradni list Republike Slovenije

Stran 5
16

( )

FISKALNA MOČ OZIROMA RAZRED *
Belgija: ..................................
Danska: ................................
Grčija: ...................................
Irska: .....................................
Latvija: ..................................
Madžarska: ...........................
Avstrija: .................................
Romunija: .............................
Finska: ..................................

17

Bolgarija: ...............................
Nemčija: ................................
Španija: .................................
Italija: ....................................
Litva: .....................................
Malta: ....................................
Poljska: .................................
Slovenija: ..............................
Švedska: ...............................

Češka republika: ...................
Estonija: ................................
Francija: ................................
Ciper: ....................................
Luksemburg: .........................
Nizozemska: .........................
Portugalska: ..........................
Slovaška: ..............................
Združeno kraljestvo: .............

OPOMBE (3): ……………………………………………………………………………………..........

_________

(1)

Neustrezno črtati.
Navesti najmanjše vrednosti.
(3)
Med drugim vsi podatki, zahtevani glede na različna možna področja ali vrednosti ter medsebojno odvisne povezave (če
pride v poštev, v obliki tabele).
( )
* Če pride v poštev.
(2)

______
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C – Zamenljivi vlečeni stroji – dokončani / dodelani (1)
Stran 3
1

SPLOŠNI KONSTRUKCIJSKI PODATKI O ZAMENLJIVEM VLEČENEM STROJU

1.1

Število osi in koles: ……………………………………………………………………………………
od tega:

1.1.4

zaviranih osi: …………………………………………………………………………………………..

2

MASE IN MERE

2.1.1

Masa(e) neobremenjenega vozila v stanju, pripravljenem za vožnjo:
– največja: …………………………………………………………………………………………….
– najmanjša: ………………………………………………………………………………………….

2.2.1

Največja(e) dovoljena(e) masa(e) zamenljivih vlečenih strojev skladno z vrsto pnevmatik:
…………………………………………………………………………………………………………..

2.2.2

Porazdelitev te (teh) mase(mas) na posamezne osi: ……………………………………………

2.2.3.1

Masa(e) in pnevmatike:
Os
številka

Pnevmatike
(mere)

1

Nosilnost
pnevmatike

Največja tehnično
dovoljena osna
obremenitev

Največja dovoljena
navpična obremenitev
v priklopni točki

2

3

2.4.6

Lega priklopne točke

2.4.6.1

Višina priklopne točke od tal:

2.4.6.1.1 največja: ………………………………………………………………………………………….. mm
2.4.6.1.2 najmanjša: ……………………………………………………………………………………….. mm

Stran

7334 /

Št.
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Stran 4
2.4.6.2

Oddaljenost od navpične ravnine, ki poteka skozi srednjico zadnje osi: ………………….. mm

2.5

(2)
Medosna razdalja : ………………………………………………………………….…………. mm

2.6

Najmanjša in največja širina koloteka : ………………………… / ……………….………… mm

2.7.1

(2)
Dolžina : ……………………………………………………………………………….………... mm

2.7.2

(2)
Širina : ………………………………………………………………………………….……….. mm

2.7.3

(2)
Višina : ………………………………………………………………………………….……….. mm

8

ZAVORE (kratek opis zavornega sistema: ………………………………………………………..

(2)

(nezavirano / ločeni zavorni sistem / vztrajnostne zavore / zaviranje s pomočjo

(1)

8.11.4.1 Nadtlak na spojki (enovodna napeljava): ………………………………………..………….... kPa
8.11.4.2 Nadtlak na spojki (dvovodna napeljava): ………………………………………..……………. kPa
10

ZAŠČITNE KONSTRUKCIJE PRI PREVRNITVI, ZAŠČITA PRED VREMENSKIMI VPLIVI,
SEDEŽ, PLOŠČADI ZA TOVOR.

10.4

Ploščad za tovor:

10.4.1

Mere: ……………………………………………………………………………………………… mm

10.4.3

Tehnično dovoljena obremenitev: ………………………………………………………………. kg

11

SVETLOBNE IN SVETLOBNO-SIGNALNE NAPRAVE:

11.2

Dodatne neobvezne naprave: ……………………………………………………………………….

12

RAZNO

12.2

Mehanska priklopna naprava med traktorjem in zamenljivimi vlečenimi stroji:

12.2.1

Tip(i):

………………………

…………………….

12.2.2

Znamka(e):

………………………

……………………..

12.2.3

Oznaka(e) ES-homologacije:

………………………

…………………….

12.2.4

Največja vodoravna obremenitev (kg)

………………………

……………………..

Največja navpična obremenitev (kg)
(če pride v poštev)

………………………

………………………
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Št.

52 / 29. 6. 2011 /

Stran

7335

Stran 5
16

( )

FISKALNA MOČ OZIROMA RAZRED *
Belgija: ..................................
Danska: ................................
Grčija: ...................................
Irska: .....................................
Latvija: ..................................
Madžarska: ...........................
Avstrija: .................................
Romunija: .............................
Finska: ..................................

17

Bolgarija: ...............................
Nemčija: ................................
Španija: .................................
Italija: ....................................
Litva: .....................................
Malta: ....................................
Poljska: .................................
Slovenija: ..............................
Švedska: ...............................

Češka republika: ...................
Estonija: ................................
Francija: ................................
Ciper: ....................................
Luksemburg: .........................
Nizozemska: .........................
Portugalska: ..........................
Slovaška: ..............................
Združeno kraljestvo: .............

OPOMBE (3): ……………………………………………………………………………………..........

_________

(1)

Neustrezno črtati.
Navesti najmanjše vrednosti.
Med drugim vsi podatki, zahtevani glede na različna možna področja ali vrednosti ter medsebojno odvisne povezave (če
pride v poštev, v obliki tabele).
( )
* Če pride v poštev.
(2)

(3)

_____

Stran
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Št.
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Uradni list Republike Slovenije

PRILOGA III – DEL II
Vzorci
(največji format: A4 (210 x 297 mm) ali zloženo na format A4)
(Potrdilo mora biti napisano na papirju s proizvajalčevo glavo in sicer tako, da je izključena možnost
ponarejanja. Zato mora biti natisnjeno na papirju, zaščitenem bodisi z barvno grafiko ali z vodnim
znakom, ki ustreza oznaki proizvajalca.)
ES-POTRDILO O SKLADNOSTI
za nedodelana vozila
Stran 1
Podpisani : …………………………………………………………………………………………………………
(ime in priimek)
s tem potrjujem, da naslednje vozilo:
0.1

Znamka(e) (ime proizvajalca): ……………………………………………………………………….

0.2

Tip (navesti vse variante in izvedenke): …………………………………………………………….

0.2.1

Trgovska(e) oznaka(e) (če pride v poštev): ……………………………………………………….

0.3

Mesto in način pritrditve predpisanih tablic proizvajalca (fotografije ali risbe):

0.3.1

Tablica proizvajalca (mesto in način pritrditve): ……………………………………………………

0.3.2

Identifikacijska številka šasije (mesto): ……………………………………………………………..

0.4

Kategorija vozila: ……………………………………………………………………………………...

0.5

Ime in naslov proizvajalca osnovnega vozila: ……………………………………………………...

0.6

Mesta predpisanih tablic proizvajalca: ……………………………………………………………...
Identifikacijska številka vozila: ……………………………………………………………………….
Številčna ali črkovno številčna identifikacijska koda:
glede na tip(e) vozila, opisane v homologaciji(jah)

(1)

1. stopnja: Osnovno vozilo:
– Proizvajalec: ………………………………………………………………………………………..
– Številka ES-homologacije: ……………………………………………………………………….
– Datum: ………………………………………………………………………………………………

Uradni list Republike Slovenije

Št.

52 / 29. 6. 2011 /

Stran

7337

Stran 2
2. stopnja:
– Proizvajalec: ………………………………………………………………………………………..
– Številka ES-homologacije: ……………………………………………………………………….
– Datum: ………………………………………………………………………………………………
v vseh vidikih ustreza nedodelanemu tipu, opisanem v
ES-homologaciji št.: ……………………………………………………………………………………………..
z dne: ……………………………………………………………………………………………………………….
Vozilo ne more biti stalno registrirano za vožnjo po desni/levi
homologacij.

(1)

strani ceste brez pridobitve nadaljnjih

……………………………………………………..
(Kraj)

……………………………………………………….
(Datum)

……………………………………………………
(Podpis)

………………………………………………………
(Položaj v podjetju)

Priloga: potrdila o skladnosti za vsako stopnjo.

Stran

7338 /

Št.

52 / 29. 6. 2011
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Stran 3
A – Kmetijski ali gozdarski priklopniki - nedodelani
1

SPLOŠNI KONSTRUKCIJSKI PODATKI O PRIKLOPNIKU

1.1

Število osi in koles: …………………………………………………………………………………
od tega:

1.1.4

zaviranih osi: ………………………………………………………………………………………..

2

MASE IN MERE

2.1.1

Masa(e) gole šasije:
- največja: …………………………………………………………………………………………..
- najmanjša: …………………………………………………………………………………………

2.2.1

Največja tehnično dovoljena masa priklopnika glede na vrsto pnevmatik: ………………….

2.2.2

Porazdelitev te(h) mase(mas) na osi ter pri polpriklopnikih in priklopnikih s centralno osjo,
obremenitev na priklopno točko: ……………………………………………………………….…

2.2.3.1

Masa(e) in pnevmatike:
Os
številka

Pnevmatike
(mere)

1

Nosilnost
pnevmatike

Največja tehnično
dovoljena osna
obremenitev

Največja dovoljena
navpična obremenitev
v priklopni točki

2

3

2.4.6

Lega priklopne točke

2.4.6.1

Višina priklopne točke od tal:

2.4.6.1.1 največja: ………………………………………………………………………………………….. mm
2.4.6.1.2 najmanjša: ……………………………………………………………………………………….. mm
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Stran
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Stran 4
2.4.6.2

Oddaljenost od navpične ravnine, ki poteka skozi srednjico zadnje osi: ………………….. mm

2.5

(2)
Medosna razdalja : …………………………………………………………………………….. mm

2.5.1.2

Razdalja med središčem priklopne naprave in zadnjim delom polpriklopnika: …………... mm

2.6

(2)
Najmanjša in največja širina koloteka : ………………………… / …………………………. mm

2.7.1.1

Dolžina

(2)

: ….…………………………………………………………………………………….. mm

2.7.1.1.1 Največja dovoljena dolžina dodelanega priklopnika: ……………………...………………… mm
2.7.1.2

Širina

(2)

: ………………………………………………………………………………………….. mm

(2)
2.7.1.2.1 Največja dovoljena širina dodelanega priklopnika : …………………………..………….... mm

2.7.1.7

Skrajnje dovoljene lege težišča dodelanega priklopnika: ………………..……………….… mm

8

ZAVORE (kratek opis zavornega sistema): ………………………………………………………..
(nezavirano / neodvisni zavorni sistem / vztrajnostne zavore / zaviranje s pomožno silo

(1)

8.11.4.1 Nadtlak na spojki (enovodna napeljava): ………………………………………..………….... kPa
8.11.4.2 Nadtlak na spojki (dvovodna napeljava): ………………………………………..……………. kPa
11

SVETLOBNE IN SVETLOBNO-SIGNALNE NAPRAVE:

11.2

Dodatne neobvezne naprave: ……………………………………………………………………….

12

RAZNO

12.2

Mehanska priklopna naprava med traktorjem in priklopnikom:

12.2.1

Tip(i):

……………………

…………………….

12.2.2

Znamka(e):

……………………

…………………….

12.2.3

Oznaka(e) ES-homologacije:

……………………

…………………….

12.2.4

Največja vodoravna obremenitev (kg)

…………………….

…………………….

Največja navpična obremenitev (kg)
(če pride v poštev)

…………………….

……………………..

Stran

7340 /

Št.

52 / 29. 6. 2011

Uradni list Republike Slovenije

Stran 5
16

( )

FISKALNA MOČ OZIROMA RAZRED *
Belgija: ..................................
Danska: ................................
Grčija: ...................................
Irska: .....................................
Latvija: ..................................
Madžarska: ...........................
Avstrija: .................................
Romunija: .............................
Finska: ..................................

17

Bolgarija: ...............................
Nemčija: ................................
Španija: .................................
Italija: ....................................
Litva: .....................................
Malta: ....................................
Poljska: .................................
Slovenija: ..............................
Švedska: ...............................

Češka republika: ...................
Estonija: ................................
Francija: ................................
Ciper: ....................................
Luksemburg: .........................
Nizozemska: .........................
Portugalska: ..........................
Slovaška: ..............................
Združeno kraljestvo: .............

OPOMBE (3): ……………………………………………………………………………………..........

_________

(1)

Neustrezno črtati.
Navesti najmanjše vrednosti.
Med drugim vsi podatki, zahtevani glede na različna možna področja ali vrednosti ter medsebojno odvisne povezave (če pride
v poštev, v obliki tabele).
( )
* Če pride v poštev.
(2)
(3)

_____
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B – Zamenljivi vlečeni stroji – nedodelani
Stran 3
1

SPLOŠNI KONSTRUKCIJSKI PODATKI O ZAMENLJIVEM VLEČENEM STROJU

1.1

Število osi in koles: ……………………………………………………………………………………
od tega:

1.1.4

zaviranih osi: …………………………………………………………………………………………..

2

MASE IN MERE

2.1.1

Masa(e) gole šasije:
– največje: …………………………………………………………………………………………….
– najmanjše: ………………………………………………………………………………………….

2.2.1

Največja(e) tehnično dovoljena(e) masa(e) zamenjljivega vlečenega stroja glede na vrsto
pnevmatik: ………………………………………………………………………..……………………

2.2.2

Porazdelitev te(h) mase(mas) na posamezne osi ter za polpriklopne izvedbe ali izvedbe s
centralno osjo, obremenitev na priklopni točki: …………………………….....……...……………

2.2.3.1

Masa(e) in pnevmatike:
Os
številka

Pnevmatike
(mere)

1

Nosilnost
pnevmatike

Največja tehnično
dovoljena osna
obremenitev

Največja dovoljena
navpična obremenitev
v priklopni točki

2

3

2.4.6

Lega priklopne točke

2.4.6.1

Višina priklopne točke od tal:

2.4.6.1.1 največja: ………………………………………………………………………………………….. mm
2.4.6.1.2 najmanjša: ……………………………………………………………………………………….. mm

Stran
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Stran 4
2.4.6.2

Oddaljenost od navpične ravnine, ki poteka skozi srednjico zadnje osi: ………………….. mm

2.5

(2)
Medosna razdalja : …………………………………………………………………………….. mm

2.6

Najmanjša in največja širina koloteka : …………………………… / …………………….… mm

2.7.1.1

Dolžina

(2)

(2)

: ….…………………………………………………………………………………….. mm

2.7.1.1.1 Največja dovoljena dolžina dodelanega vozila: …………………………...…………………. mm
2.7.1.2

Širina

(2)

: ………………………………………………………………………………………….. mm
(2)

2.7.1.2.1 Največja dovoljena širina dodelanega vozila : ………….……………………..………….... mm
2.7.1.7

Skrajnje dovoljene lege težišča dodelanega vozila: ………….…………..……………….… mm

8

ZAVORE (kratek opis zavornega sistema: ………………………………………………………..
(nezavirano / ločeni zavorni sistem / vztrajnostne zavore / zaviranje s pomožno silo

(1)

8.11.4.1 Nadtlak na spojki (enovodna napeljava): ………………………………………..………….... kPa
8.11.4.2 Nadtlak na spojki (dvovodna napeljava): ………………………………………..……………. kPa
11

SVETLOBNE IN SVETLOBNO-SIGNALNE NAPRAVE:

11.2

Dodatne neobvezne naprave: ………………………………………………………………………

12

RAZNO

12.2

Mehanska priklopna naprava med traktorjem in zamenljivimi vlečenimi stroji:

12.2.1

Tip(i):

………………………

…………………….

12.2.2

Znamka(e):

………………………

……………………..

12.2.3

Oznaka(e) ES-homologacije:

...……………………

…………………….

12.2.4

Največja vodoravna obremenitev (kg)

………………………

……………………..

Največja navpična obremenitev (kg)
(če pride v poštev)

………………………

………………………

Uradni list Republike Slovenije
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Stran 5
16

( )

FISKALNA MOČ OZIROMA RAZRED *
Belgija: ..................................
Danska: ................................
Grčija: ...................................
Irska: .....................................
Latvija: ..................................
Madžarska: ...........................
Avstrija: .................................
Romunija: .............................
Finska: ..................................

17

Bolgarija: ...............................
Nemčija: ................................
Španija: .................................
Italija: ....................................
Litva: .....................................
Malta: ....................................
Poljska: .................................
Slovenija: ..............................
Švedska: ...............................

Češka republika: ...................
Estonija: ................................
Francija: ................................
Ciper: ....................................
Luksemburg: .........................
Nizozemska: .........................
Portugalska: ..........................
Slovaška: ..............................
Združeno kraljestvo: .............

OPOMBE (3): ……………………………………………………………………………………..........

_________

(1)

Neustrezno črtati.
Navesti najmanjše vrednosti.
Med drugim vsi podatki, zahtevani glede na različna možna področja ali vrednosti ter medsebojno odvisne povezave (če pride
v poštev, v obliki tabele).
( )
* Če pride v poštev.
(2)
(3)

_______________

Stran
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PRILOGA IV
POSTOPKI ZA ZAGOTOVITEV SKLADNOSTI PROIZVODNJE
1

Začetna ocenitev

1.1

Homologacijski organ mora pred podelitvijo ES-homologacije preveriti, ali obstajajo
mehanizmi in postopki, ki zagotavljajo učinkovito kontrolo skladnosti sestavnih delov,
sistemov, samostojnih tehničnih enot ali vozil v proizvodnji s homologiranim tipom.

1.2

Zahteve iz točke 1.1 mora preveriti homologacijski organ, ki podeli ES-homologacijo,
lahko pa jih na zahtevo tega homologacijskega organa preveri tudi homologacijski organ
druge države članice. V tem primeru homologacijski organ druge države članice pripravi
izjavo o skladnosti, ki zajema področja in proizvodne zmogljivosti, ki jih ta organ šteje za
pomembne za proizvodnjo homologiranih proizvodov.

1.3

Pri ugotavljanju izpolnjevanja zahtev iz točke 1.1 mora homologacijski organ upoštevati
tudi certifikat, ki si ga je proizvajalec pridobil po harmoniziranem standardu SIST EN ISO
9001 (katerega področje zajema tudi proizvod, ki je v postopku homologacije) z dovoljeno
izključitvijo zahtev glede načrtovanja in razvoja v točki 7.3, ki zadeva zadovoljstvo kupca
in stalen napredek ali akreditacijo, pridobljeno po enakovrednem standardu. Proizvajalec
mora dostaviti podrobne podatke o certifikatu ali akreditaciji in se obvezati, da bo ob
spremembi veljavnosti ali področja obvestil homologacijski organ.

1.4

Na zahtevo homologacijskega organa druge države članice homologacijski organ takoj
pošlje izjavo o skladnosti, navedeno v točki 1.2, oziroma sporoči, da te izjave ne more
izdati.

2

Skladnost proizvodnje

2.1

Vsako vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota, homologirani v skladu s
tem pravilnikom oziroma ustrezno tehnično specifikacijo, morajo biti izdelani tako, da so
skladni s homologiranim tipom, to je, da izpolnjujejo vse zahteve tega pravilnika ali
tehnične specifikacije, navedene v seznamu v Poglavju B Priloge II tega pravilnika.

2.2

Homologacijski organ mora preveriti, ali ima proizvajalec za vsak homologiran proizvod
pisno določen postopek in časovni plan ustreznih kontrolnih pregledov in preskusov, ki po
potrebi vključuje tudi preskuse, predpisane v tehničnih specifikacijah, s katerimi zagotovi
skladnost proizvodov s homologiranim tipom.

2.3

Imetnik homologacije mora zlasti:

2.3.1

zagotoviti postopke za učinkovito kontrolo skladnosti proizvodov (vozil, sistemov,
sestavnih delov ali posameznih tehničnih enot) s homologiranim tipom;

2.3.2

imeti na razpolago preskusno opremo, potrebno za preverjanje skladnosti z vsakim
homologiranim tipom;

2.3.3

poskrbeti za zapis rezultatov preskusov in za to, da ti zapisi s potrebnimi prilogami
ostanejo na voljo za obdobje, dogovorjeno s homologacijskim organom. To obdobje ne
sme biti daljše od 10 let;

2.3.4

analizirati rezultate vseh vrst kontrolnih preskusov, da potrdi in zagotovi stabilnost
lastnosti proizvoda ob upoštevanju običajnih odstopanj pri serijski proizvodnji;

2.3.5

zagotoviti, da so za vsak tip proizvoda opravljena najmanj tista preverjanja in preskusi, ki
so predpisani v tem pravilniku, kot tudi preskusi, predpisani v tehničnih specifikacijah, ki
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pridejo v poštev s popolnega seznama, navedenega v Poglavju B Priloge II tega
pravilnika;
2.3.6

zagotoviti, da se po vsaki seriji vzorcev ali preskušancev, ki je pri določenem preskusu
dala neustrezne rezultate, preskusijo nove serije. Pri tem je treba uporabiti vse potrebne
ukrepe, da se ponovno vzpostavi skladnost proizvodnje teh proizvodov;

2.3.7

v primeru ES-homologacije vozila se preverjanja, navedena v točki 2.3.5, omejijo na tista,
ki potrjujejo skladnost proizvodnje glede na ES-homologacijsko dokumentacijo.

2.4

Homologacijski organ lahko kadarkoli preveri ustreznost uporabljenih kontrolnih
preskusnih metod v vsaki proizvodni tovarni. Število teh pregledov mora biti v skladu z
dogovori (če obstajajo), sklenjenimi skladno z zahtevo točke 1.2 ali 1.3 te priloge, in
morajo zagotavljati primerno kontrolo, skladno s stopnjo zaupanja homologacijskega
organa.

2.4.1

Pri vsakem kontrolnem pregledu morata biti kontrolorju na voljo proizvodna in preskusna
dokumentacija.

2.4.2

Kjer vrsta preskusa to omogoča, lahko kontrolor naključno izbrane dele preskusi v
proizvajalčevem laboratoriju (ali v pooblaščenem preskuševalnem laboratoriju, če
tehnična specifikacija tako zahteva). Najmanjše število vzorcev se določi glede na
rezultate preverjanja pri proizvajalcu.

2.4.3

Kjer je raven kontrole nezadovoljiva ali če je treba potrditi veljavnost preskusov,
opravljenih po zahtevi točke 2.4.2, mora kontrolor izbrati vzorce in jih poslati na preskus v
preskuševalni laboratorij, ki je opravil preskus v postopku ES-homologacije.

2.4.4

Homologacijski organ lahko izvede katerikoli preskus ali preiskavo, predpisano v tem
pravilniku ali v tehničnih specifikacijah, ki pridejo v poštev in so navedene v seznamu v
Poglavju B Priloge II tega pravilnika.

2.4.5

Če so rezultati kontrolnega pregleda nezadovoljivi, mora homologacijski organ zagotoviti
vse potrebne ukrepe za čim hitrejšo ponovno vzpostavitev skladnosti proizvodnje.
_____________
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PRILOGA V
A – Največje število vozil za majhne serije
Število enot vozil enega tipa, ki so namenjene registraciji, prodaji ali dane v uporabo v enem letu v
Republiki Sloveniji, ne sme preseči števila, prikazanega spodaj za določeno kategorijo vozila.
Kategorija
T
C
R
S

Število enot
20
10
20
20

B – Omejitev za vozila zaključka serije
Največje število vozil enega ali več tipov, ki so v Republiki Sloveniji dana v uporabo po postopku,
predvidenem v 43. členu tega pravilnika, ne sme presegati 10% števila vozil vseh zadevnih tipov,
danih v uporabo v državi v preteklih dveh letih, vendar ne sme biti manjše od 20.
Potrdilo o skladnosti vozil, ki so dana v uporabo po tem postopku, mora vključevati posebno opombo o
tem.

______________
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PRILOGA VI
SEZNAM PODELJENIH ES-HOMOLOGACIJ PO TEHNIČNIH SPECIFIKACIJAH – POSAMIČNIH
DIREKTIVAH
Ime homologacijskega
organa
Številka seznama: ………………………………………………………………………………………………...
Za obdobje od: …………………………………. do: …………………………………………………………...
Za vsako ES-homologacijo, podeljeno, zavrnjeno ali preklicano v zgoraj navedenem obdobju, je treba
navesti naslednje podatke:
Proizvajalec: ……………………………………………………………………………………………………….
Številka ES-homologacije: ……………………………………………………………………………………….
Znamka: ……………………………………………………………………………………………………………
Tip: ………………………………………………………………………………………………………………….
Datum izdaje: ……………………………………………………………………………………………………...
Prvi datum izdaje (pri razširitvi): …………………………………………………………………………………
________________
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PRILOGA VII
POSTOPKI ZA VEČSTOPENJSKO HOMOLOGACIJO
1

SPLOŠNO

1.1

Uspešen postopek večstopenjske ES-homologacije zahteva sodelovanje vseh udeleženih
proizvajalcev. Homologacijski organ se mora zato pred izdajo začetne ali naslednje stopnje
homologacije prepričati, da med proizvajalci obstajajo dogovori za dobavo in izmenjavo
dokumentov in informacij tako, da celotno vozilo izpolnjuje tehnične zahteve vseh ustreznih
tehničnih specifikacij, kot je to določeno v Poglavju B Priloge II tega pravilnika.
Te informacije morajo vsebovati tudi podatke iz podeljenih homologacij za sisteme,
sestavne dele in samostojne tehnične enote in tudi o delih vozila, ki so vgrajeni v
nedodelano vozilo, a še niso homologirani.

1.2

ES-homologacije vozila skladno s to prilogo se podelijo na podlagi trenutnega stanja
sestavljenosti tipa vozila in morajo vsebovati vse podeljene ES-homologacije iz prejšnjih
stopenj.

1.3

Vsak proizvajalec v večstopenjskem postopku ES-homologacije je odgovoren za EShomologacijo in skladnost proizvodnje vseh sistemov, sestavnih delov in samostojnih
tehničnih enot, ki jih je izdelal ali jih je dodal prejšnji stopnji sestave. Ni pa odgovoren za
proizvode, ki so bili homologirani v prejšnjih stopnjah, razen če je modificiral dele vozila do
te mere, da prejšnja ES-homologacija ni več veljavna.

2

POSTOPKI
Pri vlogi po 9. členu tega pravilnika mora homologacijski organ:

3

(a)

preveriti, ali vse ustrezne homologacije na podlagi tehničnih specifikacij ustrezajo
zahtevam v tehničnih specifikacijah;

(b)

preveriti, ali so vsi potrebni podatki, upoštevajoč stopnjo dodelave vozila, vključeni v
opisno mapo;

(c)

preveriti na podlagi prejete dokumentacije, ali so podatki o vozilu in podatki iz Dela I
opisne mape vozila vključeni v opisno dokumentacijo ali certifikate o homologaciji,
izdane po ustreznih tehničnih specifikacijah in, če za dodelano vozilo določen podatek
iz Dela I opisne mape ni vključen v opisno dokumentacijo katerekoli tehnične
specifikacije, preveriti, ali je ta del ali značilnost skladna s podatki v opisni mapi;

(d)

na vzorcu vozil tipa, ki ga je treba homologirati, pregledati oziroma organizirati pregled
sestavnih delov in sistemov vozila, za zagotovitev, da so vozila izdelana skladno z
ustreznimi podatki iz overjene opisne dokumentacije in skladno s homologacijami po
tehničnih specifikacijah;

(e)

po potrebi pregledati ali organizirati preglede vgradnje samostojnih tehničnih enot.

ŠTEVILO VOZIL, KI JIH JE TREBA PREGLEDATI
Število vozil, ki jih je treba pregledati po točki 2(d) te priloge, mora biti dovolj veliko, da
omogoča ustrezen nadzor različnih kombinacij, ki jih je treba homologirati glede na stopnjo
dodelave vozila in naslednja merila:
–

motor;
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menjalnik;
gnane osi (število, položaj, medsebojna povezava);
krmiljene osi (število in položaj);
zavirane osi (število);
varnostna konstrukcija pri prevrnitvi.

IDENTIFIKACIJA VOZILA
Na drugi in naslednjih stopnjah mora proizvajalec poleg obvezne napisne tablice, ki jo
predpisuje Tehnična specifikacija TSV 422-V, pritrditi še dodatno tablico. Ta tablica mora biti
trdno pritrjena na vidnem in lahko dostopnem mestu na delu, ki ga med normalno uporabo
vozila ni treba menjati. Zahtevani podatki morajo biti vpisani jasno in neizbrisno ter si morajo
slediti v naslednjem vrstnem redu:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ime proizvajalca;
1., 3. in 4. del številke ES-homologacije;
stopnja ES-homologacije;
serijska številka vozila;
največja dovoljena masa vozila;
največja masa vlečenega vozila;
(1)
največja dovoljena masa skupine vozil (kadar vozilo lahko vleče priklopno vozilo ;
(1)
največje dovoljene osne obremenitve, razvrščene od prednje osi proti zadnji ;
(1)
največja dovoljena navpična obremenitev na priklopni točki .

_________________

(1)

Navesti samo v primeru, da je podatek spremenjen glede na prejšnjo stopnjo ES-homologacije.
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Pravilnik o spremembah Pravilnika
o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor
in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih
encefalopatij

Na podlagi sedmega odstavka 15. člena, tretjega odstavka 17. člena, drugega odstavka 18. člena, drugega odstavka
20. člena, prvega in tretjega odstavka 28. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti
(Uradni list RS, št. 93/05) ter tretjega odstavka 125. člena za izvajanje 29., 30. in 31. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS,
št. 18/02, 110/02 – ZGO‑1, 110/02 – ZUreP in 45/04 – ZdZPKG)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o nekaterih ukrepih
za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje
transmisivnih spongiformnih encefalopatij
1. člen
V Pravilniku o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor
in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (Uradni
list RS, št. 37/10) se v prvem odstavku 3. člena besedilo »zadnjič
spremenjene s Sklepom Komisije z dne 5. februarja 2010 o spremembi Odločbe Komisije 2009/719/ES o pooblastitvi nekaterih
držav članic za revizijo njihovih letnih programov spremljanja BSE
(UL L št. 35 z dne 6. 2. 2010, str. 21)« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjene z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 17. junija
2011 o spremembi Odločbe 2009/719/ES o pooblastitvi nekaterih
držav članic za revizijo njihovih letnih programov spremljanja BSE
(UL L št. 161 z dne 21. 6. 2011, str. 29)«.
V drugem odstavku se v tretji alinei številka »48« nadomesti s številko »72«.
2. člen
V petem odstavku 4. člena se besedilo »z Uredbo (ES)
št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske
proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (UL L št. 273 z
dne 10. 10. 2002, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES)
št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske
proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani
ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o
živalskih stranskih proizvodih) (UL L št. 300 z dne 14. 11.
2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1774/2002/ES)«
nadomesti z besedilom »z Uredbo (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi
zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 1; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1069/2009/ES)«.
3. člen
V sedmem odstavku 4. člena se besedilo »v skladu z
Uredbo 1774/2002/ES« nadomesti z besedilom »v skladu z
Uredbo 1069/2009/ES«.
4. člen
V drugem odstavku 5. člena se besedilo »v skladu z
Uredbo 1774/2002/ES« nadomesti z besedilom »v skladu z
Uredbo 1069/2009/ES«.
5. člen
V drugi alinei četrtega odstavka 16. člena se besedilo »v
skladu z Uredbo 1774/2002/ES« nadomesti z besedilom »v
skladu z Uredbo 1069/2009/ES«.
6. člen
V 25. členu se besedilo »25. člen« nadomesti z besedilom
»21. člen«.

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
V 21. členu se besedilo »21. člen« nadomesti z besedilom
»22. člen«.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2011.
Št. 007-99/2011
Ljubljana, dne 22. junija 2011
EVA 2011-2311-0084
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

2452.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sestavi in delovanju razširjenih
strokovnih kolegijev

Na podlagi 74. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08
– ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS‑E in 77/08 – ZDZdr) izdaja
minister za zdravje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sestavi in delovanju razširjenih
strokovnih kolegijev
1. člen
V Pravilniku o sestavi in delovanju Razširjenih strokovnih
kolegijev (Uradni list RS, št. 30/02, 34/02 – popr., 94/02 – popr.,
82/04, 38/06 in 51/06 – popr.) se v 3. členu v prvem odstavku
za 33. točko dodata nova 34. in 35. točka, ki se glasita:
»34. RSK za fizioterapijo
6 članov
35. RSK za medicinsko genetiko
6 članov.«.
V drugem odstavku se drugi stavek črta.
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se za dvanajsto alineo pika
nadomesti z vejico ter dodata nova trinajsta in štirinajsta alinea,
ki se glasita:
»– RSK za fizioterapijo na Ministrstvu za zdravje,
– RSK za medicinsko genetiko na Kliničnem inštitutu za
medicinsko genetiko.«.
3. člen
V 6. členu se za sedanjim osmim odstavkom doda novi
deveti odstavek, ki se glasi:
»Člane RSK za fizioterapijo predlagajo Društvo fizioterapevtov Slovenije in Zbornica fizioterapevtov Slovenije, vsak
po dva člana, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani in
Evropsko središče Maribor, vsak po enega člana.«.
Dosedanji deveti odstavek postane deseti odstavek.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-50/2011
Ljubljana, dne 22. marca 2011
EVA 2011-2711-0020
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje
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BANKA SLOVENIJE
2453.

Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev
ob Svetovnem prvenstvu v veslanju na Bledu
v prodajo in obtok

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter petega odstavka 5. člena in 10. člena Zakona o
priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) izdaja Svet
Banke Slovenije

SKLEP
o dajanju zbirateljskih kovancev ob Svetovnem
prvenstvu v veslanju na Bledu
v prodajo in obtok
1. člen
Banka Slovenije bo 22. avgusta 2011 dala v prodajo in
obtok zbirateljske kovance, ki jih bo izdala Republika Slovenija ob Svetovnem prvenstvu v veslanju na Bledu. Izdani
bodo zlatniki z nominalno vrednostjo 100 eurov in srebrniki
z nominalno vrednostjo 30 eurov. Znamenja zbirateljskih
kovancev so določena z Uredbo o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob
Svetovnem prvenstvu v veslanju na Bledu (Uradni list RS,
št. 62/10).
2. člen
Prodajna cena zlatnikov in srebrnikov bo višja od njihove
nominalne vrednosti in jo bo Banka Slovenije objavila na svoji
spletni strani najkasneje na dan dajanja zbirateljskih kovancev
v prodajo in obtok.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. GP-199/11
Ljubljana, dne 20. junija 2011
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Marko Kranjec l.r.

POPRAVKI
2454.

Popravek uradnega prečiščenega besedila
Zakona o bančništvu (ZBan-1-UPB5p)

V Uradnem prečiščenem besedilu Zakona o bančništvu
(ZBan-1-UPB5), ki ga je Državni zbor potrdil na seji dne
23. novembra 2010 in je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 99/10 z dne 7. 12. 2010, so bile ugotovljene redakcijske
napake, zato je Državni zbor ob smiselni uporabi 153. člena
Poslovnika državnega zbora na seji dne 22. 6. 2011 potrdil
naslednji

POPRAVEK
uradnega prečiščenega besedila
Zakona o bančništvu (ZBan-1-UPB5p)
V Uradnem prečiščenem besedilu Zakona o bančništvu
(ZBan-1-UPB5) se 20., 22., 97. in 120. člen pravilno glasijo:

Št.

52 / 29. 6. 2011 /

Stran

7351

»20. člen
(država sedeža in država gostiteljica)
(1) Država sedeža finančne družbe je država, v kateri je
finančna družba pridobila ustrezno dovoljenje za opravljanje
finančnih storitev.
(2) Država gostiteljica finančne družbe je država:
1. ki ni država sedeža te družbe in
2. v kateri je ta družba ustanovila podružnico ali v kateri
neposredno opravlja finančne storitve.
22. člen
(organi Evropske unije)
(1) Komisija je Komisija Evropskih skupnosti.
(2) Evropski bančni odbor je svetovalna skupina Komisije
o bančnih storitvah v EU, ustanovljena s Sklepom Komisije z
dne 5. novembra 2003 o ustanovitvi Evropskega odbora za
bančništvo (UL L št. 3 z dne 7. januarja 2004, str. 36).
(3) Odbor evropskih bančnih nadzornikov je neodvisna
svetovalna skupina za bančni nadzor v Skupnosti, ustanovljena s Sklepom Komisije 2009/78/ES z dne 23. januarja 2009 o
ustanovitvi Odbora evropskih bančnih nadzornikov (UL L št. 25
z dne 29. januarja 2009, str. 23).
97. člen
(opravljanje bančnih in drugih vzajemno priznanih finančnih
storitev bank držav članic)
(1) Banka države članice sme bančne in druge vzajemno
priznane finančne storitve, ki jih je upravičena opravljati v državi
članici svojega sedeža, opravljati tudi na območju Republike
Slovenije bodisi prek podružnice bodisi neposredno pod pogoji,
določenimi v tem zakonu.
(2) Za banko države članice, ki opravlja bančne oziroma
druge vzajemno priznane finančne storitve na območju Republike Slovenije, se uporabljajo naslednje določbe zakonov in
predpisov, izdanih v zvezi z njihovim izvrševanjem:
1. 214. in 215. člen tega zakona in
2. določbe drugih zakonov, ki zaradi zaščite javnih koristi
urejajo varstvo potrošnikov, preprečevanje pranja denarja oziroma druga področja in ki se uporabljajo za banke v Republiki
Sloveniji.
(3) Za banko države članice, ki opravlja bančne oziroma
druge vzajemno priznane finančne storitve na območju Republike Slovenije prek podružnice, se uporabljajo tudi naslednje
določbe zakonov in predpisov, izdanih v zvezi z njihovim izvrševanjem:
1. 194. in 234. člen tega zakona v delu, ki se nanaša na
poročila in informacije, potrebne za izvrševanje pristojnosti in
nalog Banke Slovenije na področju denarne politike, spremljanja likvidnostnih tveganj, statistike in uresničevanja jamstva
za vloge,
2. smiselno 1. in 2. točka prvega odstavka 210. člena,
drugi odstavek 210. člena, šesti odstavek 213. člena, 224. in
311. člen tega zakona.
(4) Pri uporabi 224. člena tega zakona za banko iz tretjega odstavka tega člena se poleg merila bilančne vsote podružnice upošteva tudi merilo sorazmernosti obsega nadzora
nad podružnico.
120. člen
(listinjenje in povezani pojmi)
(1) Listinjenje je posel ali shema, pri katerem se kreditno
tveganje, povezano s posamezno izpostavljenostjo ali skupino
izpostavljenosti, razdeli na segmente kreditnega tveganja in ki
ima naslednje značilnosti:
1. plačila v tem poslu ali shemi so odvisna od izpolnjevanja obveznosti dolžnikov pri tej izpostavljenosti ali skupini
izpostavljenosti in
2. podrejenost segmentov kreditnega tveganja je podlaga
za določitev porazdelitve izgub med trajanjem tega posla ali
sheme.
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(2) Tradicionalno listinjenje je listinjenje, ki obsega premoženjski prenos izpostavljenosti, ki so predmet listinjenja,
na pravno osebo s posebnim namenom listinjenja, ki v zvezi
s tem izda vrednostne papirje. To se opravi tako, da originator
neposredno ali prek soudeležbe prenese imetništvo olistinjenih
izpostavljenosti. Vrednostni papirji, ki se izdajo, ne vsebujejo
denarne obveznosti originatorja.
(3) Sintetično listinjenje je listinjenje, pri katerem se razdelitev kreditnega tveganja na segmente kreditnega tveganja
doseže s kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti ali garancijami, skupina izpostavljenosti, ki je predmet listinjenja, pa se
ne prenese in se izkazuje v bilanci stanja originatorja.
(4) Segment kreditnega tveganja je pogodbeno določen
segment kreditnega tveganja, povezan s posamezno izpostavljenostjo ali skupino izpostavljenosti, pri katerem pozicija v
tem segmentu pomeni prevzem tveganja kreditne izgube, ki je
večja ali manjša od tveganja glede enakega zneska pri poziciji
v vsakem drugem takem segmentu kreditnega tveganja, ne da
bi bilo pri tem upoštevano kreditno zavarovanje, ki ga dajejo
tretje osebe neposredno imetnikom pozicije v tem ali drugih
segmentih kreditnega tveganja.
(5) Pozicija v listinjenju je izpostavljenost v listinjenju.
(6) Originator je pravna oseba, ki:
1. je bila bodisi sama bodisi prek povezanih oseb, neposredno ali posredno, subjekt izvorne pogodbe, na podlagi
katere so nastale obveznosti ali pogojne obveznosti dolžnika
ali morebitnih dolžnikov, ki so podlaga izpostavljenosti, ki je
predmet listinjenja, ali
2. odkupi izpostavljenost druge osebe tako, da jo izkazuje
v svoji bilanci stanja, in ki to izpostavljenost kasneje olistini.
(7) Sponzor je banka:
1. ki ni originator in
2. ki ustanovi in upravlja program komercialnih vrednostnih papirjev s premoženjskim kritjem ali drugo shemo listinjenja in ki odkupuje izpostavljenosti od drugih oseb.
(8) Kreditna izboljšava je pogodbeno razmerje, pri katerem se kreditna kvaliteta pozicije v listinjenju izboljša glede
na kvaliteto pozicije, če kreditne izboljšave ne bi bilo. Kreditna
izboljšava vključuje izboljšavo z zagotovitvijo segmentov kreditnega tveganja z višjim vrstnim redom poplačila in druge oblike
kreditne zaščite.
(9) Pravna oseba s posebnim namenom listinjenja je
pravna oseba, ki ima naslednje značilnosti:
1. ni kreditna institucija,
2. ustanovljena je za izvajanje enega ali več listinjenj,
3. njeno delovanje je omejeno na posle za uresničitev
namena iz 2. točke tega odstavka,
4. njena organizacijska struktura ima namen ločiti njene
obveznosti od obveznosti originatorja in
5. osebe, ki so imetniki upravičenj v tej pravni osebi, imajo
neomejeno pravico zastaviti ali zamenjati ta upravičenja.«.
Št. 450-03/11-15/2
Ljubljana, dne 22. junija 2011
EPA 1867-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

Stran

7353

Odlok o določitvi gospodarske javne službe prevoza potnikov s krožno kabinsko žičnico in o koncesiji
za izvajanje te javne službe

7206

Uradni list Republike Slovenije

Št.

52 / 29. 6. 2011 /

VSEBINA
2388.
2389.
2390.
2391.
2392.
2393.
2394.

2448.

2449.
2395.
2396.
2397.

2450.
2398.
2451.
2452.

2399.

2453.
2400.

2401.
2402.

2403.
2404.
2405.

DRŽAVNI ZBOR

Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanca
Sklep o prenehanju opravljanja funkcije na podlagi
14. člena Zakona o poslancih
Sklep o izvolitvi člana Stalnega arbitražnega sodišča s sedežem v Haagu
Sklep o izvolitvi člana Stalnega arbitražnega sodišča s sedežem v Haagu
Sklep o izvolitvi člana Stalnega arbitražnega sodišča s sedežem v Haagu
Sklep o prenehanju mandata člana Nadzornega
sveta RTV Slovenija
Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov
in namestnikov članov Preiskovalne komisije za
ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih
funkcij v zadevi Patria

7197

2406.

7197
7198

2407.

7198
7198

2408.
2409.
2410.

7198

VLADA

Uredba o izvajanju uredbe (ES) o pregledu transakcij, ki so del sistema financiranja Evropskega
kmetijskega jamstvenega sklada, s strani držav
članic
Uredba o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežo
zelenjavo
Uredba o dopolnitvi Uredbe o določitvi najvišjih
razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih
prejemkov direktorjev
Uredba o spremembi Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 × 110 kV Murska
Sobota–Mačkovci
Sklep o znaku Triglavskega narodnega parka

OBČINE

7197

7261
7261
7199

2412.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav za
prevoz oseb
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Začret

2413.

2414.
2415.

7269

2416.
2417.

7350
7350

2418.

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in drugim državnim organom

7201

BANKA SLOVENIJE

Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob Svetovnem prvenstvu v veslanju na Bledu v prodajo in
obtok
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike

2420.
7351
7202

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Maribor
Akt o spremembi Akta o metodologiji za določitev
omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih
stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine
Akt o prenehanju veljavnosti Akta o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
na geografskem območju Mestne občine Maribor
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2011
Poročilo o gibanju plač za april 2011

2419.

2421.
2422.

2423.
7203

2424.
2425.

7204
7204
7204
7205

2426.
2427.

7211
7211
7214
7214

BREZOVICA

Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za
leto 2010

7199
7199

7201

BRASLOVČE

Avtentična razlaga prvega odstavka 4. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta Šmatevž
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Braslovče
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
Ugotovitev o prehodu mandata Občinskega sveta
Občine Braslovče na naslednjega kandidata z liste

2411.

MINISTRSTVA

Pravilnik o odobritvi kmetijskih in gozdarskih traktorjev
Pravilnik o spremembah Pravilnika o potrjevanju
učbenikov
Pravilnik o spremembah Pravilnika o nekaterih
ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje
transmisivnih spongiformnih encefalopatij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sestavi in delovanju razširjenih strokovnih kolegijev

BOVEC

7215

CELJE

7216
7217

DIVAČA

Odlok o spremembi območja naselij Divača, Dolnje
Ležeče in Matavun ter o dopolnitvi uličnega sistema v naselju Divača
Odlok o dopolnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Divača
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz
sredstev občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Divača

7218

7218
7219

7222

DOBJE

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem, o
nagradah članom delovnih teles občinskega sveta
ter članom drugih občinskih organov in o povračilih
stroškov v Občini Dobje
Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v
obdobju tretjega trimesečja leta 2011
Sklep o določitvi cen programov za predšolsko
vzgojo v otroškem vrtcu Dobje

7222
7223
7223

JESENICE

Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo
javne kanalizacije
Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v Občini Jesenice

7224
7227

KAMNIK

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za
leto 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik
Sklep o višini cene pomoči na domu

7231
7232
7232

KOSTANJEVICA NA KRKI

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vrednotenju športnih programov v Občini Kostanjevica na Krki
Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu pri OŠ
Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

7233
7242
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2428.
2429.

2430.
2431.

2432.
2433.
2434.

2435.
2436.
2437.

MEŽICA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Mežica
Pravilnik o subvencioniranju mesečnih vozovnic za
dijake iz Občine Mežica
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Naklo
Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2
na otroka v vrtcu v javnem zavodu Osnovna šola
Naklo v šolskem letu 2011/2012

Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek
za leto 2011
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Pristava
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Verače

7249
7250

7251
7251
7252

7252

7252

TREBNJE

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za bencinski servis ob Obrtni
coni Trebnje
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev
Odloka o spremembah Odloka o zazidalnem načrtu za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje«

VUZENICA

Odlok o predkupni pravici Občine Vuzenica

2443.

Sklep o imenovanju novega člana Občinskega sveta Občine Zreče

2454.

7248

ŠKOFLJICA

2442.

2446.
2447.

7248

ŠKOFJA LOKA

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah, s parc. št. 1785/14, 1785/8 in 1790/10,
vse k.o. Pijava Gorica (1698)

2445.

7243

PODČETRTEK

2439.

2444.

7242

PIRAN

Odlok o spremembi Odloka o začasni zemeljski
deponiji na območju letališča v Sečovljah
Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja
in merilih za odmero komunalnega prispevka za
Občino Piran
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Sklep o določitvi parkirnih površin, na katerih je
uvedeno plačilo parkirnine

2441.

7242

NAKLO

2438.

2440.
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7253
7254
7255

ZREČE

7256

ŽALEC

Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec
v najem (ZAKUP)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o kriterijih za odlog in obročno odplačilo komunalnega prispevka
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
Dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Žalec za leto 2011

7256
7258
7259
7259

POPRAVKI

Popravek uradnega prečiščenega besedila Zakona
o bančništvu (ZBan-1-UPB5p)

7351
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